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1. Product diagram

Fingerprint sensor 
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2. Main product accessory
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3. Product Parameter

999pcs
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4. Handle size

Hole distance: 1.000mm

Center line
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5. Installation of electric handle
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6. Installation of electric magnetic lock
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7. Installation of electric bolt lock
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8. Wiring

Remote control connection (optional)

Joint Remote controller: Press Joint key, then press unlock key or lock key on remote controller, 

when LED flash, it showsjoint successfully.

Remove Remote controller: Only press Joint key continuously, when LED off, then all remote 

controllers will be removed.
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9. 5 ways of unlock

Finger print
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10. Manual operation guide

06 - 100,
01-05

System Misc

System Misc
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01 - 100select "Del      All      FP"    

System Misc

System Misc
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select " Del  All Card"

System Misc

System Misc
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System Misc

System Misc

1. Language
2. Factory
3. Open mode
4. Other setting
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10.9 Always open mode setting

10.10 Other setting

Enter the management mode, select “System Misc”, then select “Open 

Mode”, Open mode is enabled or disabled

Delay time

You can adjust the delay time from 0~20 seconds. Input the number for time 

delay, and press “#” to confirm; “*” for returning back

Management mode 
interface

System settings
interface

Set successfully

1. User manage
2. Password manage
3. System Misc
4. System Info

1. Language
2. Factory
3. Open Mode
4. Other setting

Open Mode State 
enabled/ disabled

10.11
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11. The handle and the controller pair

12. Emergency power supply
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13. Product list

S/N Name Quantity Remarks

1 Outside handle 1

2 External fake handle 1 Single door without this configuration

3 Inner handle 1

4 Inxternal fake hand 1 Single door without this configuration

5 Control box 1

6 User Manual 1

7 User card 2

8 Installation kit 1

9 AA battery 2
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1. Tổng quan sản phẩm

Lỗ vít

Nắp che Pin

Màn hình HD

Cảm biến vân tay

Bàn phím số cảm ứng

Khu vực đọc thẻ

Chuông cửa

Nguồn điện khẩn cấp

Mặt trong Mặt ngoài

Chạm để mở

Lỗ vít
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2. Chi tiết sản phẩm

Bản vẽ chi tiết sản phẩm

1. Mặt ngoài
2. Ốc vít liên kết
3. Cửa kính
4. Nắp che Pin
5. Bộ vít ốc
6. Pin
7. Nắp che Ốc vít
8. Mặt trong
9. Cáp nối
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3. Thông số sản phẩm

Tính năng sản phẩm Thông số sản phẩm

Phương thức mở khóa Vân tay/thẻ từ/mã số/nút mở cửa/điều khiển từ xa

Dung lượng vân tay 100 người dùng

Dung lượng thẻ từ 999 thẻ

Mật khẩu người dùng 1

Mật khẩu quản lý 1

Điều khiển từ xa 2 cái (tùy chọn)

Loại khóa tương thích Khóa nam châm/Khóa chốt điện/Khóa điện Strike, v.v.

Vật liệu mặt khóa Vỏ hợp kim nhôm

Khoảng cách cảm biến 0-3CM

Tiêu thụ điện năng ≤ 30mA

Dòng điện vận hành ≤ 200uA

Điện áp vận hành DC6V(4 pin AA)

Thời gian mở khóa ≤ 1 giây

Mẹo điện áp thấp ≤ 4,8V

Nguồn điện dự phòng Có

Chức năng khác Lịch sử mở khóa

Khu vực sử dụng Nhà ở, khách sạn, căn hộ, văn phòng, v.v.
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4. Kích thước tay nắm cửa

Lắp đặt tay nắm theo lỗ vít trên cửa kính

Khoảng cách lỗ vít: 
1.000mm

Đường trung tâm
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5. Lắp đặt tay nắm điện tử

1. Chuẩn bị lắp đặt tay nắm điện tử

2. Lắp mặt trước và mặt sau

Tháo tay nắm, mở nắp che Pin ở mặt sau

2.1. Liên kết mặt trước và mặt sau

2.2. Kéo cáp nối của mặt trước qua lỗ vít ở cửa

2.3. Vặn ốc vít để cố định chặt mặt trước và mặt sau

2.4. Kết nối cáp của mặt trước tới mặt sau

2.5. Lắp pin và đợi đến khi có âm thanh bíp từ khóa 

điện, và chạm vào bàn phím để kích hoạt hệ thống

2.6. Cố định nắp che Pin

Lưu ý:

1. Tránh để tay nắm cửa bị rơi trong khi lắp đặt

2. Bảo vệ cáp nối khi lắp đặt

3. Đảm bảo sử dụng thảm cao su chống trượt
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6. Lắp đặt Khóa nam châm

6.1. Lựa chọn cách lắp đặt phù hợp với điều kiện thực tế

6.2. Lắp đặt khóa từ

Lắp đặt tiêu chuẩn

Lắp đặt kèm Bas ZL

Lắp đặt kèm Bas L

Lắp đặt kèm Bas U

1. Lắp khóa từ tại nơi phù hợp

2. Đặt dây cáp điện vào trong khung cửa và cố định

3. Lắp đặt thanh kim loại của khóa nam châm lên cánh cửa

    (Đảm bảo căn chỉnh thanh kim loại và phần nam châm)

4. Đảm bảo việc nối dây chính xác.

5. Đảm bảo nguồn điện cho khóa từ.

6. Sau khi kiểm tra lại nguồn điện, kết nối với nguồn điện để kiểm tra xem khóa có thể hoạt động

    bình thường hay không.
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7. Lắp đặt Khóa chốt điện

7.1 Lắp đặt ở cửa kính không khung

7.2 Lắp đặt ở cửa kính có khung

7.3. Các bước lắp đặt chốt điện

Lắp đặt thân khóa

Lắp đặt thân khóa

Lắp đặt Bas khóa

Lắp đặt Bas khóa

1. Kiểm tra cửa kính để xác định xem có khung hay không, sau đó lựa chọn Bas phù hợp

2. Giấu dây điện bên trong khung cửa hoặc trên khung cửa

3. Lắp đặt khóa vào cửa.

4. Kiểm tra xem đường dây đã được kết nối chính xác hay chưa

5. Kiểm tra xem các bộ phận của khóa và dây diện đã được lắp đặt chắc chắn hay chưa.

6. Sau khi kiểm tra, bật nguồn điện và kiểm tra xem khóa điện có được mở bình thường hay không.
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8. Kết nối dây

Kết nối với điều khiển từ xa (tùy chọn)

Kết nối với Điều khiển từ xa: Nhấn nút kết nối, sau đó nhấn nút mở hoặc khóa ở điều khiển từ xa, khi 

đèn LED sáng, kết nối thành công.

Xóa Điều khiển từ xa: Nhấn nút kết nối liên tục, khi đèn LED tắt, tất cả điều khiển từ xa đều bị xóa.
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9. 5 phương thức mở khóa

Hỗ trợ mật khẩu ảo (chống sao chép mật khẩu)

Để tránh người khác nhìn trộm, khi nhập mật khẩu, bạn có thể thêm bất kỳ số nào 

trước hoặc sau mật khẩu hợp lệ (tổng độ dài không vượt quá 32 ký tự), có thể vẫn 

xác nhận mở khóa thành công.

Mở bằng vân tay

Mở bằng mật khẩu

Mở bằng thẻ từ

Nút nhấn mở cửa

Điều khiển từ xa

Màn hình HD
Vân tay

Bàn phím 
cảm ứng

Thẻ từ



32

10. Hướng dẫn sử dụng

10.1. Cách truy cập chế độ quản lý (mật khẩu quản lý mặc định: 123456)

Cách 1: Kích hoạt tay nắm, nhấn * sau đó nhập “mật khẩu quản lý” + “88”, nhấn “#” để xác nhận, 

truy cập chế độ quản lý;

Cách 2: Kích hoạt tay nắm, nhấn * sau đó nhập vân tay quản lý để truy cập chế độ quản lý;

Cách 3: Kích hoạt tay nắm, nhấn * sau đó quẹt thẻ quản lý để truy cập chế độ quản lý;

10.2. Thêm vân tay

Lưu ý:

Hệ thống sẽ tự động thoát khỏi chế độ quản lý khi ở chế độ quản lý 8 giây. Nhấn nút “*” ở chế độ 

quản lý để quay lại tùy chọn trước đó cho đến khi thoát khỏi chế độ quản lý. Ở chế độ quản lý, 

màn hình LCD HD sẽ gợi ý, vui lòng nhấp vào cài đặt chi tiết. Màn hình LCD sẽ gợi ý hoạt động.

Truy cập chế độ quản lý, chọn “User Manage”/Quản lý người dùng , sau đó chọn “Add Fingerprint”/

Thêm vân tay, nhập số vân tay, thêm vân tay với phân quyền vân tay quản lý hoặc vân tay người 

dùng thông thường.

Lưu ý:

1. Khi nhập số vân tay, 01-05 là vân tay quản lý; 06-100 là vân tay người dùng.

2. Vân tay quản lý: bên cạnh việc mở khóa thông thường, bạn có thể dùng để truy cập vào 

chế độ quản lý.

3. Vân tay người dùng chỉ có thể mở khóa thông thường.

Giao điện chế độ 

quản lý

UI Nhập mật khẩu                         

Giao diện quản lý 

người dùng 

Thêm vân tay Nhập vân tay Thêm thành công

1.Quản lý người dùng
2. Quản lý mật khẩu
3. Cài đặt hệ thống
4. Thông tin hệ thống

Giao diện chế độ quản lý

1. Quản lý người dùng
2. Quản lý mật khẩu
3. Cài đặt hệ thống
4. Thông tin hệ thống

1. Thêm vân tay
2. Xóa vân tay
3. Thêm thẻ
4. Xóa thẻ

01-05 Vân tay quản lý
06-100 Vân tay khách
Nhập số: 

Vui lòng nhập 
vân tay

Quản lý vân tay
Thêm thành công
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10.3. Xóa vân tay

10.4. Thêm thẻ

Truy cập chế độ quản lý, chọn “User Manage”/Quản lý người dùng, sau đó chọn “Delete Fingerprint”/

Xóa vân tay, nhập số vân tay để xóa.

Bên cạnh việc xóa từng vân tay người dùng (vân tay quản lý hoặc vân tay người dùng thông thường), 

bạn có thể chọn xóa toàn bộ vân tay.

Truy cập chế độ quản lý, chọn “User Manage”/Quản lý người dùng , sau đó chọn “Add card”/Thêm 

thẻ, nhập số thẻ, quẹt thẻ.

Bạn có thể thêm thẻ quản trị viên hoặc thẻ người dùng thông thường.

Lưu ý:

Khi chọn “Del All FP”/Xóa toàn bộ vân tay, tất cả vân tay người dùng (vân tay người dùng đánh 

số 01-100) sẽ bị xóa. Vui lòng thực hiện cẩn thận.

Lưu ý:

1. Khi nhập số thẻ, 01-10 là thẻ quản lý; 11-999 là thẻ người dùng.

2. Thẻ quản lý: bên cạnh mở khóa thông thường, bạn có thể truy cập chế độ quản lý.

3. Thẻ người dùng chỉ có thể mở khóa thông thường

Giao điện chế độ 

quản lý

Giao điện chế độ 

quản lý

Giao diện quản lý 

người dùng 

Giao diện quản lý 

người dùng 

Giao diện thêm thẻ     

Xóa vân tay

Thêm thẻ

Xóa vân tay người 

dùng một lần

Thêm thành công

Đã xóa thành công

1.Quản lý người dùng
2. Quản lý mật khẩu
3. Cài đặt hệ thống
4. Thông tin hệ thống

1.Quản lý người dùng
2. Quản lý mật khẩu
3. Cài đặt hệ thống
4. Thông tin hệ thống

1. Thêm vân tay
2. Xóa vân tay
3. Thêm thẻ
4. Xóa thẻ

1. Thêm vân tay
2. Xóa vân tay
3. Thêm thẻ
4. Xóa thẻ

01-10 Thẻ quản lý 
11-999 Thẻ người dùng
Nhập số:

1. Xóa một vân tay
2. Xóa toàn bộ vân tay

Vui lòng quẹt thẻ

Vui lòng nhập vân tay 
hoặc nhập số

Thêm thành công

Xóa vân tay
thành công
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10.5. Xóa thẻ

10.6. Thay đổi mật khẩu mở khóa

10.7. Thay đổi mật khẩu quản lý

Truy cập chế độ quản lý, chọn “User Manage”/Quản lý người dùng, sau đó chọn “Delete Card”/

Xóa thẻ, nhập số thẻ để xóa thẻ người dùng một lần (thẻ quản trị viên hoặc thẻ người dùng thông 

thường), bạn có thể chọn xóa toàn bộ thẻ.

Truy cập chế độ quản lý, nhấn “User Manage”/Quản lý người dùng, sau đó chọn “Modify Open 

Pwd”/Thay đổi mật khẩu mở khóa và nhập mật khẩu mới

Truy cập chế độ quản lý, nhấn “User Manage”/Quản lý người dùng, sau đó chọn “Modify Admin”/

Thay đổi mật khẩu quản lý và nhập mật khẩu mới hai lần

Lưu ý:

Khi chọn “Del All Card”/ Xóa tất cả thẻ, tất cả thẻ người dùng (số thẻ người dùng từ 01-999) sẽ 

bị xóa. Vui lòng thực hiện cẩn thận.

Lưu ý:

Bạn cần nhập mật khẩu 2 lần khi thay đổi mật khẩu

(Mật khẩu mở khóa có thể được cài đặt từ 4-6 ký tự).

Giao điện chế độ 

quản lý

Giao điện chế độ 

quản lý

Giao diện quản lý 

người dùng 

Giao diện quản lý 

người dùng 

Thay đổi mật khẩu 

mở khóa

Sửa mật khẩu 

quản lý

Cài đặt thành công

Cài đặt thành công

1.Quản lý người dùng
2. Quản lý mật khẩu
3. Cài đặt hệ thống
4. Thông tin hệ thống

1.Quản lý người dùng
2. Quản lý mật khẩu
3. Cài đặt hệ thống
4. Thông tin hệ thống

1. Thay đổi Mật 
khẩu mở khóa
2. Thay đổi mật 
khẩu quản lý

1. Thay đổi Mật 
khẩu mở khóa
2. Thay đổi mật 
khẩu quản lý

Nhập Mật khẩu mới
Nhấn # để kết thúc

Nhập Mật khẩu mới
Nhấn # để kết thúc

Cài đặt thành công

Cài đặt thành công

Giao điện chế độ 

quản lý

Giao diện quản lý 

người dùng 

Xóa thẻ Xóa thẻ người dùng 

một lần

Đã xóa thành công

1.Quản lý người dùng
2. Quản lý mật khẩu
3. Cài đặt hệ thống
4. Thông tin hệ thống

1. Thêm vân tay
2. Xóa vân tay
3. Thêm thẻ
4. Xóa thẻ

1. Xóa một thẻ
2. Xóa toàn thẻ

Vui lòng quẹt thẻ
hoặc nhập số:

Xóa thành công
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10.8. Khôi phục cài đặt ban đầu

Nếu người dùng quên mật khẩu quản lý hoặc vì lý do nào khác, không thể truy cập chế độ quản lý. 

Bạn có thể khởi tạo lại khóa, quay lại cài đặt mặc định nhà máy.

Cách 1: Khôi phục cài đặt nhà máy bằng nút nhấn

Trong trường hợp có nguồn, nhấn “Nút Khôi phục cài đặt mặc định” ở mặt tay nắm trong, giữ trong 3 

giây, sau khi xóa toàn bộ dữ liệu, bạn có thể quay lại chế độ mặc định.

Cách 2: Khôi phục cài đặt nhá máy trên giao diện quản lý

Bật chế độ quản lý, chọn “System Misc”/Cài đặt hệ thống, sau đó chọn “Factory”/Mặc định nhà máy, 

nhấn nút “#” để khôi phục cài đặt mặc định. Nhấn “*” để hủy bỏ;

Khôi phục cài đặt mặc 
định

Giao điện chế độ 

quản lý

Giao diện cài đặt hệ 

thống

Nhấn nút “#” Cài đặt thành công

1.Quản lý người dùng
2. Quản lý mật khẩu
3. Cài đặt hệ thống
4. Thông tin hệ thống

1. Ngôn ngữ
2. Mặc định
3. Chế độ mở
4. Cài đặt khác

Mặc định
Nhấn # để xác 
nhận
Nhấn * để hủy bỏ

Chế độ mặc định

Lưu ý:

Sau khi khôi phục cài đặt mặc định, mật khẩu mở cửa là “123456” và mật khẩu quản lý là 

“88”. Tất cả vân tay và thẻ đều bị xóa và cần thêm lại.
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10.9 Cài đặt chế độ luôn mở

Giao diện chế độ quản lý Giao diện cài đặt hệ thống Cài đặt thành công

1. Quản lý người dùng
2. Quản lý mật khẩu
3. Cài đặt hệ thống
4. Thông tin hệ thống

1. Ngôn ngữ
2. Mặc định
3. Chế độ luôn mở
4. Cài đặt khác

Chế độ luôn mở
Bật/ Tắt

10.11 Truy vấn thông tin

10.10 Cài đặt khác

Truy cập chế độ quản lý và lựa chọn “System Info”/Thông tin hệ thống, sau đó chọn nội dung truy 

vấn:

1. Phiên bản hệ thống: phiên bản của hệ thống hiện hành;

2. Số vân tay: hiển thị số vân tay quản lý đã đăng ký và số vân tay người dùng;

3. Số thẻ: hiển thị số thẻ quản lý đã đăng ký và số thẻ người dùng;

Cài đặt thời gian chờ

Bạn có thể điều chỉnh thời gian chờ từ 0~20 giây. Nhập thời gian chờ và nhấn phím “#” để xác nhận; 

phím “*” để quay về

Truy cập chế độ quản lý, chọn “System Misc”/ Cài đặt hệ thống, sau đó chọn “Open Mode”/ Chế độ 

mở, chọn chế độ Enabled/ Bật hoặc Disabled/ Tắt
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Nút kết nối

Nguồn điện khẩn cấp

Bên dưới mặt ngoài

Tay nắm điện

Bộ điều khiển

Nút kết nối

11. Kết nối tay nắm điện và bộ điều khiển

12. Nguồn điện khẩn cấp

Khi tay nắm điện hoặc điều khiển bị thay thế, tay nắm cần được kết nối lại với bộ điều khiển như bên 

dưới:  

Khi điện áp pin của tay nắm thấp hơn 4,8 volts, hệ thống sẽ gợi ý “Hot battery, please replace the 

battery in time”/Hết Pin, vui lòng thay Pin mỗi khi kích hoạt tay nắm điện. Khi đó, nên thay pin kịp thời 

(không kết hợp các pin cũ và mới với nhau).

Khi pin của tay nắm đã hết và hệ thống không thể khởi động, có thể sử dụng nguồn điện dự phòng 

kết nối với cổng micro USB tại vị trí phía dưới của mặt ngoài tay nắm để khởi động hệ thống và mở 

cửa.

1. Trước tiên, nhấn nút ghép 3S trên tay nắm;

2. Nhấn nút kết nối trên bộ điều khiển lần nữa, và sau khi nghe 

thấy âm “drop”, quá trình kết nối thành công.
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13. Danh mục sản phẩm

Vui lòng kiểm tra kỹ danh mục sau khi mở hộp. Nếu có bất kỳ lỗi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi 

hoặc đại lý kịp thời.

S/N Tên sản phẩm Số lượng Lưu ý

1 Mặt ngoài 1

2 Tay nắm phụ bên ngoài 1 Không sử dụng cho cửa đơn

3 Mặt trong 1

4 Tay nắm phụ bên trong 1 Không sử dụng cho cửa đơn

5 Hộp điều khiển 1

6 Hướng dẫn sử dụng 1

7 Thẻ từ 2

8 Bộ ốc vít lắp đặt 1

9 Pin AA 2






