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Mặt bên ngoài

Hướng dẫn lắp đặt

Cửa

Mặt bên trong

Bộ phận bên trong của khóa

Tấm lót bên trongThân khóa
Bộ phận bên ngoài

của khóa
Phụ kiện (Ốc vít)
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Chú ý – Chỉ thực hiện lắp đặt khóa khi mở cửa và đã tháo toàn bộ pin

1. Lắp thân khóa 2. Lắp trục tay nắm 3. Cố định trục tay nắm

Bên trong
Bên trong

Bên ngoài
Bên ngoài

<Hình vẽ chi tiết>Nhìn từ bên ngoài Nhìn từ bên trong

4. Lắp đặt mặt ngoài khóa 5. Đấu nối dây tín hiệu

6. Lắp đặt mặt trong khóa 7. Lắp Bas thân khóa vào khung cửa

Vui lòng đảm bảo gióng thẳng trục ruột khóa với lỗ khóa 
trong thân khóa trước khi lắp mặt bên ngoài khóa.

Cẩn thận không thắt hay 
kẹp dây điện khi lắp mặt 
trong khóa vào tấm lót

Vui lòng đảm bảo lắp Bas thân khóa 
với kí hiệu “UP” hướng lên trên. Nếu 
lắp sai, chế độ khóa tự động sẽ 
không hoạt động

Vị trí nam châm

Các điểm cần kiểm tra sau khi lắp đặt

1) Kiểm tra xem chức năng khóa tự động có hoạt động hay không.
    Nếu cửa không tự động khóa khi đóng cửa, vui lòng kiểm tra cài đặt chế độ Khóa tự động

2) Kiểm tra xem chế độ khóa tự động và thủ công có hoạt động hay không.

3) Kiểm tra xem có mở được cửa bằng thẻ từ đã đăng ký hay không.

4) Sau khi đăng ký mã PIN, kiểm tra xem có mở được cửa bằng mã PIN hay không.
    Mã PIN phải do người dùng nhập trực tiếp

5) Giải thích về chức năng khóa kép từ bên trong.

6) Giải thích về tuổi thọ pin và cách sử dụng tiếp điểm nối nguồn khẩn cấp bên ngoài.

7) Giải thích rõ quy trình đăng ký thẻ từ và thay đổi mã PIN.

8) Cung cấp cho khách hàng thẻ bảo hành sản phẩm và sách hướng dẫn sử dụng.

Kích hoạt chế độ Khóa tự động
Sau khi tháo nắp pin, tìm công tắc 
Khóa tự động. Chuyển công tắc lên 
trên để kích hoạt chế độ khóa thủ 
công

Kích hoạt chế độ Khóa thủ công
Sau khi tháo nắp pin, tìm công tắc 
Khóa tự động. Chuyển công tắc 
xuống dưới để kích hoạt chế độ 
khóa tự động


