
The contents of this user manual are subject to change without prior 
notice to the user in order to enhance of the products.
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Thông số kỹ thuật

Đơn vị: mm

Màn hình hiển thị
Cáp kết nối

Bàn phím cảm ứng

Mặt sau của 
mặt ngoài khóa

Vùng đọc thẻ từ

Tay nắm ngoài

Cảm biến vân tay

Cổng cấp nguồn khẩn cấp

Ruột 
khoá cơ

chỉ có trên DL7100

Đơn vị: mm

Thông số kỹ thuật

Tấm che mặt trong

Tay nắm trong

Nút thiết lập lại

Cổng kết nối hệ thống

Chốt mở

Lỗ chờ dây cáp 
thân khoá

Cổng kết nối

Nút chuyển 
chế độ riêng tư

Mặt trước của 
mặt ngoài khóa

Mặt trước của 
mặt trong khóa

Mặt sau của 
mặt trong khóa
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Thông số kỹ thuật

Thân khoá nhỏ

Thân khoá lớn

Chốt cố định

Chốt cố định

Chốt cảm biến

Chốt cảm biến

Chốt cửa

Chốt cửa

Lỗ trục

Lỗ trục

Chuẩn bị lắp đặt

Hướng dẫn đảo chiều tay nắm ngoài

Đẩy công tắc đảo chiều ra ngoài và cùng lúc xoay tay nắm cửa 180 ° xuống phía dưới để 
đảo chiều tay nắm cửa.

Lưu ý: Khi đảo ngược chiều tay nắm cửa từ phía A sang phía B, vui lòng đẩy công 
tắc đảo chiều ở phía A hướng ra ngoài. Tương tự để đảo chiều tay nắm cửa từ phía 
B sang phía A, công tắc đảo chiều ở phía B phải được đẩy hướng ra ngoài; nếu 
không thì không thể đảo ngược chiều tay nắm cửa.

Tay nắm ngoài Tay nắm ngoài

Công tắc đảo chiều
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Tay nắm trong Tay nắm trong

Công tắc đảo chiểu

Chuẩn bị lắp đặt

Hướng dẫn đảo chiều tay nắm trong

Đẩy công tắc đảo chiều lên trên và xoay tay nắm cửa 180 ° hướng lên trên để đảo chiều 
tay nắm cửa.

Lưu ý: Cách đảo chiều tay nắm sang bên trái và phải giống nhau.

Chuẩn bị lắp đặt

Hướng dẫn đổi hướng của chốt cửa

1. Đẩy công tắc đảo chiều lên trên. Sau đó, chốt sẽ tự động bật lên.

2. Xoay chốt theo bất kỳ hướng nào ở góc 180° và ấn chốt vào lại thân khóa.

Công tắc đảo chiều

Công tắc đảo chiều

Chốt cửa

Tự động bật lên

2. Xoay 180o theo bất kỳ

1. Đẩy lên 
phía trên
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Hướng dẫn lắp đặt

Hướng dẫn lắp đặt thân khoá

Cửa

Cáp của thân khoá

Vít cố định thân khoá

Thân khoá

1.Lắp thân khóa vào lỗ khoan trên cửa với chốt cửa ở phía trên. Rút cáp thân khóa từ lỗ 
giữa của mặt bên trong cửa.

2.Cố định thân khóa bằng 2 ốc vít.

Lưu ý: Thân khóa phải song song với lỗ trên cửa. Thân khóa không được nghiêng 
hoặc lệch khỏi tâm cửa sau khi lắp đặt.

Hướng dẫn lắp đặt

Hướng dẫn lắp đặt mặt ngoài khoá

1. Rút cáp của mặt ngoài khóa từ lỗ phía trên của mặt trong cửa. Chèn trục xoay 8x8 qua 
ổ cắm trục của thân khóa và mặt ngoài khóa.

2. Cố định mặt ngoài khóa với tấm đáy bên trong cửa bằng vít M5X45 kèm theo.

Lưu ý: Hãy chắc chắn rằng mặt ngoài khóa, ổ cắm trục của thân khóa và mặt trong 
khóa ở cùng một tâm thẳng đứng để đảm bảo trục xoay được hoạt động trơn tru.

Cửa

Đệm Silicon

Tấm đáy

Cáp mặt ngoài khoá

Vít M5X45

Vít M5X45

Cáp của thân khoá
Bulong kết nối

Nút chống cắt

Mặt ngoài khoá

Trục xoay 8X8
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Hướng dẫn lắp đặt

Hướng dẵn lắp đặt mặt trong khoá

1. Nối cáp của mặt ngoài khóa và thân khóa với mặt trong khóa.

2. Đặt lò xo vào lỗ của tay nắm cửa bên trong và đặt tay nắm cửa vào trục xoay. Lắp 
mặt trong với tấm đáy bằng vít M4x15 kèm theo.

3. Lắp 4 viên pin AA vào đúng cách và vận hành khóa để kiểm tra bằng cách khóa 
và mở khóa. Sau khi đảm bảo khóa hoạt động trơn tru. Đóng tấm che mặt trong lên 
mặt trong khóa.

Vít M4X15

Vít M4X15

Mặt trong

Lò xo

Trục xoay 8x8

Thân khoá

Cáp của thân khoá và mặt ngoài khoá Cửa

Mặt ngoài khoá

Tấm che mặt trong




