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Häfele Worldwide

 
Häfele is an internationally organized family 
owned and operated business with headquarters 
in nagold, germany. it was founded in 1923 and 
today serves the furniture industry, architects, 
planners, cabinet makers/joiners as well as 
dealers in over 150 countries around the world 
with furniture fittings and architectural hardware 
as well as electronic access control systems. 
Häfele develops and manufactures hardware and 
electronic access control systems in 4 factories 
in germany and Hungary. in the 2014 financial 
year the Häfele group achieved exports of 77% 
with over 6,900 employees in 37 subsidiaries 
and numerous additional dealerships around the 
world and revenue of over 1,1 billion Euros.

Häfele in Vietnam

With more than 17 years of experience in 
Vietnam’s furniture and construction industry, 
Häfele has become one of the leading hardware 
specialist in the country. Well trained and 
dedicated Häfele employees are looking after 
customers from north to south.
With over 5,000 stocking items in our Distribution 
centers in Ho chi minh city, Hanoi and Danang, 
Häfele is one of the largest Home solution provider 
in Vietnam. regular airfreight shipments from our 
Headquarter in germany give our customers the 
opportunity to access over 120,000 different 
products readily available. 
to experience the Häfele way, feel free to contact 
us at your nearest Häfele office.

Häfele Group since 1923
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Product features
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Safety precautions
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Product composition and components
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Name and function of each part - Front ass‘y
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Name and function of each part - Back ass‘y
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How to check battery capacity / How to replace battery
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How to apply external power in the emergency

How to use mechanical override key
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How to use touch-pad and random security coding function

How to use touch-pad and random security coding function
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How to register/delete card key

How to delete all key memory
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How to open from outdoor (Mute function)
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How to close from outdoor

How to set double locking function
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How to open from indoor

How to close from indoor
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How to use remote key (Optional function)
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Auto-locking system

Auto-relocking system
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How to set auto/manual locking system

How to set auto/manual locking system
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Warning function against mischief or hacking

How to release warning sound
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Häfele toàn cầu

Häfele là một công ty quốc tế thuộc quyền sở hữu 
gia đình và hoạt động kinh doanh với trụ sở chính tại 
Nagold, đức. được thành lập vào năm 1923, ngày 
nay Häfele phục vụ cho ngành công nghiệp đồ nội 
thất, kiến trúc, quy hoạch, các nhà sản xuất tủ/ mộc 
cũng như các đại lý tại hơn 150 quốc gia trên thế giới 
với các phụ kiện nội thất, phụ kiện công trình và hệ 
thống kiểm soát ra vào bằng điện tử. Häfele phát triển 
và sản xuất phụ kiện công trình và hệ thống kiểm soát 
ra vào điện tử trong 4 nhà máy ở đức và Hungary. 
trong năm tài chính 2014, tập đoàn Häfele đạt được 
kim ngạch xuất khẩu 77% với hơn 6.900 nhân viên tại 
37 công ty con và nhiều đại lý khác trên toàn thế giới 
cùng với doanh thu trên 1,1 tỷ Euro.

Quá trình phát triển của Häfele tại Việt Nam

Sau hơn 17 năm phát triển, Häfele đã trở thành 
chuyên gia hàng đầu trong ngành công nghiệp 
Phụ kiện đồ gỗ và Công trình tại Việt Nam. đội 
ngũ nhân viên Häfele tận tâm và được đào tạo 
bài bản của chúng tôi hiện đang chăm sóc các 
khách hàng từ Bắc chí Nam.

Với hơn 5,000 mặt hàng tại các trung tâm Phân 
phối ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và đà 
Nẵng, Häfele là một trong những nhà cung cấp 
các giải pháp tiện dụng cho gia đình hàng đầu tại 
Việt Nam. Những chuyến hàng vận chuyển bằng 
đường hàng không đều đặn từ trụ sở chính của 
chúng tôi ở đức sẽ đem đến cho Quý khách hàng 
cơ hội tiếp cận với hơn 120,000 loại sản phẩm 
khác nhau.

Vui lòng liên hệ văn phòng Häfele gần nhất để 
khám phá phong cách Häfele của chúng tôi!

Tập đoàn Häfele từ 1923
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Các lưu ý khi sử dụng

không được tháo rời, thay đổi kết cấu khóa. Lắp ráp hay tháo rời có thể là 
nguyên nhân gây hư hại khóa. Hư hại về khóa của quý khách có thể là nguyên 
nhân gây ra bởi người không được ủy quyền. Vui lòng liên hệ với bộ phận 
chăm sóc khách hàng của chúng tôi.

Nếu sản phẩm phát ra khí độc hại hoặc khói, quý khách vui lòng tháo pin ra 
ngay lập tức. Nếu quý khách không tháo pin ngay lập tức, sản phẩm có thể hư 
hỏng nặng.

Vui lòng giữ sản phẩm cách xa nước hoặc các loại chất lỏng. Nếu sản phẩm 
bị dính nước muối hay chất lỏng, vui lòng dùng khăn mềm để lau khô. Nếu hơi 
ẩm hoặc chất lạ thấm vào trong sản phẩm, lập tức tháo pin ra và liên hệ với 
bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi. 

Vui lòng kiểm tra tình trạng pin mỗi 6 tháng để tránh tình trạng pin rò rỉ hoặc 
bị vấy bẩn ảnh hưởng hoạt động của khóa. Nếu pin bị rò rỉ, vui lòng lau bằng 
khăn khô và thay thế pin mới. trường hợp pin rò rỉ thấy rõ quý khách vui lòng 
lau bằng xà phòng và nước ngay lập tức.

không để pin tiếp xúc trực tiếp với nguồn nhiệt, đám cháy hoặc thả ngập 
trong nước là nguyên nhân gây ra rò rỉ hoặc cháy nổ. Vui lòng không sử dụng 
pin bị lỗi.

tuyệt đối không được lau chùi sản phẩm bằng các chất dễ cháy như cồn, ben 
zen pha loãng,… các vật liệu ảnh hưởng tới bề mặt hoặc gây cháy nổ.

không để điện cực của pin chạm trực tiếp với kim loại chẳng hạn như chìa 
khóa, có thể là nguyên nhân gây nóng pin hoặc cháy nổ.

Vui lòng không đóng cửa khi chốt chết đang ở trạng thái khóa. đó là nguyên 
nhân gây ra hư hại sản phẩm hoặc trục trặc khi vận hành.

không đập phá sản phẩm. đó là nguyên nhân gây ra hư hại sản phẩm hoặc 
trục trặc khi vận hành.

Vui lòng không sử dụng chung pin mới và cũ hoặc pin khác loại. Luôn luôn sử 
dụng pin alkaline. Vui lòng đảm bảo quý khách gắn đúng chiều pin vào sản 
phẩm. Nếu không sản phẩm có khả năng rò rỉ và cháy nổ.
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Đặc tính sản phẩm

Chức năng thoát hiểm

Chức năng bảo mật bằng mã ngẫu nhiên

Cơ cấu thân khóa cực kỳ chắc chắn

Thân khóa không phân biệt hướng

Chế độ im lặng

Khóa hai chế độ

Âm báo và chỉ dẫn pin yếu

Âm lượng 8 mức

Đăng ký tới 8 mã số đặc biệt và 20 thẻ

Chức năng khóa và tự khóa

thuận tiện cho viêc thoát hiểm khi gặp trường hợp khẩn cấp bằng cách gạt tay nắm xuống.

thân khóa cơ cực kỳ chắc chắn lắp âm vào trong cửa đi của quý khách.

thân khóa có thể điều chỉnh hướng mở trái hoặc mở phải một cách dễ dàng. 

Quý khách có thể mở cửa mà khóa không phát ra âm thanh nào làm phiền hàng xóm.

Với chế độ này cửa không thể mở từ bên ngoài cho dù có thẻ hoặc mã số đã được đăng ký.

Dễ dàng kiểm tra trạng thái pin để thay thế với đèn báo và âm thanh.

Âm lượng với 8 mức khác nhau.

tối đa 8 mã số và 20 thẻ có thể đăng ký tạo sự thuận tiện cho gia đình hoặc văn phòng.

Nếu cửa đóng, quý khách không cần phải khóa bằng tay. khóa điện tử sẽ tự động khóa.
Cửa sẽ bị khóa lại trong 10 giây nếu như cửa không được mở ra sau khi đã dùng đúng thẻ 
hoặc mã số.

khi nhập mã để vào nhà lúc có bạn bè và người khác bên cạnh, nhưng quý khách không muốn họ cho 
thấy mã số để mở cửa. trường hợp này, quý khách có thể nhập bất kỳ mã số không giới hạn và kết 
thúc bằng mã số đúng để mở cửa. Sau đó, quý khách có thể vào nhà mà không sợ lộ mã số.
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Cấu trúc và các thành phần sản phẩm 

Tên Thông số kỹ thuật Ghi chú

1. Mặt trước khóa 76(r)x306(c)x28(s) kèm miếng đệm cao su

2. Mặt sau khóa 71(r)x298.6(c)x30.7(s)

3. Nắp che mặt sau 76(r)x303.6(c)x7.9(s) kèm miếng đệm cao su

4. thân khóa 123(r)x109.5(c)x24.5(s)

5. Bas thân khóa 36(r)x106(c)x1.5(s)

6. Bas hộp 24(r)x102(c)x18(s)

7. thẻ 4 thẻ

8. Chìa cơ 3 chìa

9. HDsD HDsD 

10. Bản hướng dẫn lắp đặt Dùng để đánh dấu lỗ khoan trên cửa

11. Pin 8 pin (1.5V, aa, lr6 alkaline)

12. trục xoay 89(r)x12(c)x12(s)

13. Chặn trục xoay Dây thép lò xo, 1 cái

14. Vít 5x30mm4Ea

5x24.5mm 2Ea

5x8mm 2Ea

3/16inx1/2in 4Ea

tH m5x30

oH m5 x 25

tH m5 x 8

FH ms 3/16 X 1/2

15. độ dày cửa 40~50mm 
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Tên và chức năng các thành phần - Mặt trước khóa

Tín hiệu chỉ pin yếu

khi pin yếu, đèn đỏ sáng.
Tín hiệu trạng thái

Có 8 màu sắc 

Bàn phím số cảm ứng

Nhập mã số để mở cửa 

Tay nắm
Quý khách mở cửa bằng 
cách nhấn tay nắm xuống 
sau khi nhập mã số hoặc 
dùng thẻ đã đăng ký

Nguồn cung cấp phía 
ngoài
khi pin hết, quý khách có 
thể dùng pin 9V (6LF22) 
để cấp nguồn.

Phần nhận thẻ
đưa thẻ đã đăng ký vào 
để mở cửa

Chìa cơ
Mở cửa với chìa cơ bằng 
tay

[ Thẻ mở ]

[ Chìa cơ ]
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Tên và chức năng các thành phần - Mặt sau khóa

Nắp che pin
Nhấn và kéo lên để mở 
nắp che pin

Nút [10Key]

để đăng ký mã số

Tín hiệu LED (Trạng 

thái khóa)
đèn xanh nháy: trạng 
thái khóa bình thường
đèn đỏ nháy: trạng thái 
khóa không bình thường

Nút khóa bằng tay
Nút khóa cửa bằng tay ở 
chế độ khóa bằng tay

Nút [R/C]
để đăng ký thẻ hoặc 
điều khiển từ xa

Công tắc khóa hai lớp
Công tắc thiết lập chế độ 
khóa hai lớp

Tay nắm (Chức năng 
thoát hiểm)
Có thể mở cửa bất kỳ lúc 
nào chỉ bằng cách gạt 
tay nắm xuống.

Pin yếu / Khóa hoạt động 
không bình thường
đèn xanh nháy: trạng thái 
khóa không bình thường
đèn đỏ nháy kèm âm báo: 
Pin cần được thay thế

Pin
8 pin (1.5V, “aa”, lr6 
alkaline)
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Cách kiểm tra dung lượng pin / Cách thay thế pin
1. Kiểm tra dung lượng pin

2. Thay thế pin

Chạm bàn phím cảm ứng
Xanh lá cây-Cao / Cam-thấp / 
đỏ-Rất thấp (cần thay thế pin 
ngay lập tức)

1. Nếu đèn tín hiệu pin nháy đỏ với âm báo
2. tháo nắp che pin bằng cách nhấn vào mũi tên và đẩy lên như hình (1)
3. thay thế 8 pin cũ bằng pin mới tại cùng vị trí như hình chỉ dẫn bên trên. (1.5V, “aa”, LR6 
alkaline)

Nhấn Nhấn

Ghi chú
• thời gian sử dụng pin trung bình là một năm dựa vào tần suất sử dụng ra vào 20 
lần một ngày
• tuổi thọ pin khác nhau tùy thuộc vào nhà sản xuất pin, ngày sản xuất, môi trường 
lắp đặt và tần suất sử dụng.
• Sử dụng pin xài rồi hoặc các loại pin khác kiến nghị có thể là lý do hoạt động 
khóa gặp trục trặc
• không được sử dụng pin sạc
• Rò rỉ pin có thể là nguyên nhân và gây nguy hại cho hoạt động của khóa. Vui lòng 
kiểm tra pin định kỳ (ít nhất 6 tháng một lần) và nếu phát hiện rò rỉ, thay mới tất cả 
pin ngay lập tức.
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Cách dùng nguồn ngoài trong trường hợp khẩn cấp

Cách dùng chìa khóa cơ 

Mở nắp che

Mở nắp che
đưa chìa khóa vào. Vặn 
chìa khóa sang phải 
hoặc trái, và

Gạt tay nắm xuống để 
mở cửa

Cắm pin 9V vào và mở cửa 
bằng mã số hoặc thẻ.

Ghi chú

• Vui lòng giữ chìa cơ cẩn thận để dùng cho trường hợp mở cửa khẩn cấp

• Sau khi sử dụng chìa cơ, vui lòng cất trữ cẩn thận

khi pin đã cạn hết, vui lòng sử dụng pin 9V (6LF22) cấp nguồn cho kháo hoạt động lại.
khi khóa hoạt động trở lại, mở cửa bằng mã số / thẻ và thay pin mới mặt sau khóa.

...?

Không hoạt động
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Cách sử dụng bàn phím cảm ứng và chức năng bảo vệ mật mã

Các đăng ký và đổi mật mã bí mật 

Chức năng xáo trộn mã bất kỳ - Nhập số bất kỳ không giới hạn sau đó nhập mã số đúng cuối 
cùng. Với chức năng này, quý khách có thể mở cửa mà không lo ngại bị người khác trông thấy 
mật mã.

Chạm bàn phím 
cảm ứng

Mở nắp che 
pin và nhấn nút 
[10key]

Nhập mã số 
đúng (Ví dụ: 
1234)

Nhấn Các phím số 
được hiển thị

Nhập mã bất kỳ Nhập mã số 
đúng (Ví dụ: 
1234)

sau đó mã số được 
đăng ký với âm thanh 
“brik~brik~”

Nhấn

Ghi chú 
• Vui lòng không đi bao tay trong quá trình sử dụng bàn phím cảm ứng
• khi sử dụng chức năng xáo trộn mã, mã đúng cần được nhập sau cùng
• Vui lòng sử dụng vải mềm để lau bàn phím cảm ứng
• Mã mặc định của nhà máy là “1 2 3 4”
• tối đa 8 mã số được đăng ký từ 4 đến 12 số
đăng ký nhiều mã số, nhấn mã số mới và nhấn [*]
• Mã số hiện tại sẽ được tự động xóa sau khi đăng ký mã mới
• Sau khi đăng ký mã số mới, cần kiểm tra lại bằng cách sử dụng mã mới 
để mở cửa.
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Các đăng ký/xóa thẻ

Cách xóa bộ nhớ các đăng ký

Mở nắp che pin

Nhấn nút [R/C]

Mở nắp che pin Nhấn cùng lúc hai nút 
[10key] và [r/c] trong 
3 giây, âm thanh Bik~-
Bik~ phát ra.

Nhấn [0] -> [*] sau đó 
tất cả mã số và thẻ 
đều bị xóa với âm báo 
Biriririk~

Chức năng này để xóa tất cả mã số & thẻ

Nhấn[0] -> [#] Dữ liệu 
tất cả thẻ đều bị xóa

Nhấn nút [R/C] Chạm thẻ vào lần 
lượt

Lên tới 20 thẻ

Ghi chú 
• Bộ nhớ thẻ hiện tại sẽ bị xóa tự động sau khi đăng ký thẻ mới
• không thể xóa từng mã số hoặc thẻ một cách riêng lẻ
• để đăng ký nhiều thẻ, đưa thẻ vào phần tiếp nhận và nhấn [*]
• đăng ký tối đa 20 thẻ

1. Đăng ký thẻ

2. Cách xóa thẻ (Xóa tất cả)
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Cách mở cửa từ bên ngoài (chế độ im lặng)

Chạm bàn phím 
cảm ứng 

Nhấn ngón tay vào 
bàn phím cảm ứng 
trong vài giây

Chạm thẻ vào hoặc Nhập mã số (Ví dụ: 
1234)

Và nhấn [*], sau đó 
cửa sẽ mở mà không 
phát ra âm báo

đèn LED màu xanh 
sẽ nháy lên hai lần

Rút ngón tay ra, và 
sau đó bàn phím số 
hiện lên

1) Chạm thẻ đã đăng ký và mặt tiếp xúc thẻ
2) Gạt tay nắm xuống và mở cửa ra

Nhập mã số 
đúng (Ví dụ: 
1234)

Nhấn [*], gạt tay 
nắm xuống để 
mở cửa

1. Mở cửa với mã số

3. Mở cửa với chế độ im lặng (Không âm thanh)

2. Mở cửa với thẻ 

Ghi chú 
• Chế độ im lặng hoạt động trong 10 giây
• Nếu cửa không được mở bằng tay nắm sau khi nhập mật mã hoặc dùng 
thẻ, âm thanh báo động sẽ phát ra.
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Cách khóa cửa từ bên ngoài

Cách thiết lập chế độ khóa hai lớp

khi cửa đóng, khóa tự động với âm thanh bíp

Chạm bàn phím cảm ứng

Ở chế độ [Double locking], cửa sẽ bị khóa mà không thể mở từ bên ngoài.

Ở chế độ khóa bằng tay, cửa sẽ không tự động khóa cho dù đã đóng lại.

[Double lock] được kích hoạt (màu đỏ)  [Double lock] được hủy bỏ (màu xanh)

Nhấn [0], cửa sẽ khóa

1. Cửa đóng ở chế độ tự khóa

2. Cửa đóng ở chế độ bằng tay

Ghi chú 
• Vui lòng kiểm tra cửa đã đóng bằng cách gạt tay nắm xuống.
• thiết lập chế độ [Double locking] khi cửa đã đóng
• Cho dù ở chế độ [Double locking], cửa vẫn có thể mở từ bên trong bằng cách 
gạt tay nắm xuống (Chức năng thoát hiểm)
• khi gạt tay nắm xuống từ bên trong, chế độ [Double locking] sẽ tự động hủy bỏ.
• Cho dù ở chế độ [Double locking], chế độ cảnh báo xâm nhập vẫn hoạt động
• Nếu ở trạng thái im lặng thì chỉ có đèn tín hiệu nhấp nháy.
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Cách mở từ bên trong

Cách đóng từ bên trong

Chỉ cần gạt tay nắm bên trong xuống, cửa sẽ mở bất cứ 
lúc nào.

Chỉ cần gạt tay nắm bên trong xuống, cửa sẽ mở bất cứ 
lúc nào.
CHứC NăNG tHoát HiểM
thế nào là CHứC NăNG tHoát HiểM
Cửa có thể mở với thao tác đơn giản là gạt tay nắm phía 
trong xuống. Ngay cả khi khóa không còn hoạt động, 
mọi người có thể dễ dàng thoát ra ngoài trong trường hợp 
khẩn cấp chẳng hạn như hỏa hoạn,… 

1. Ở chế độ tự khóa 2. Ở chế độ khóa bằng tay

khi cửa đóng, cửa sẽ tự 
động khóa với âm báo.

đèn nháy xanh chỉ 
trạng thái khóa

đèn nháy xanh chỉ 
trạng thái khóa

khi cửa đóng, nhấn nút khóa bằng tay, cửa sẽ 
khóa lại với âm báo.

Ghi chú 
• trước khi đóng cửa, vui lòng đảm bảo chốt chết không nhô ra.
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Cách sử dụng điều khiển từ xa (tùy chọn)

tối đa 10 điều khiển từ xa được đăng ký

khi xóa điều khiển đã đăng ký, thẻ đã đăng ký cũng bị xóa theo.

Nhấn [R/C]

đèn tín hiệu 

Nút khóa

Nút mở khóa

Nhấn [0] -> [#], sau đó 
các điều khiển đã đăng 
ký thì được xóa.  

• điều khiển từ xa là phụ kiện 
tùy chọn. đi kèm là 1 pin cúc áo 
(cr1620)
• để thay pin, mở nắp che phía sau 
bằng tuốc nơ vít

Mở nắp che pin Nhấn [R/C]

Nhấn bất kỳ nút nào trên 
điều khiển để đăng ký
để đăng ký nhiều điều 
khiển, nhấn lần lượt theo 
thứ tự nút nhấn trên mỗi 
điều khiển.

1. Đăng ký điều khiển từ xa

2. Xóa điều khiển từ xa đã đăng ký (Xóa tất cả)

• Điều khiển từ xa bỏ túi

Ghi chú 
• Các thiết bị dùng sóng radio khác có thể ảnh hưởng tới hoạt động của điều khiển
• khi đăng ký điều khiển mới, các điều khiển và thẻ đăng ký trước đó sẽ tự động bị 
xóa
• Một điều khiển từ xa có thể hoạt động tới hơn 1000 lần, điều khiểu sẽ ngưng hoạt 
động và phát ra âm báo “Bibibi”
• Nếu trong khoảng cách hoạt động của điều khiển nhưng đèn sáng yếu hoặc hoạt 
động yếu, vui lòng thay pin mới. (Quý khách lưu ý gắn đúng chiều pin +/-)
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Chế độ tự động khóa

Chế độ tự động tái khóa

khi cửa đóng, cửa tự động khóa  (Vui lòng tham khảo trang 16 để thiết lập)

Nếu cửa không được mở trong vòng 7 giây sau khi nhập mã số, cửa sẽ tự động khóa lại lần nữa 
để bảo vệ an toàn tài sản trong nhà.

Nếu khóa được mở bằng mã số hoặc 
thẻ nhưng cửa không được mở ra.

tự động tái khóa

7 giây sau

Ghi chú 
• Hệ thống tự khóa thì khác biệt với tái khóa
• Chức năng này là tích hợp trong khóa và không thể hủy bỏ được



 37

Ứ
ng

 d
ụn

g

Cách thiết lập hệ thống khóa tự động/bằng tay

Cách điều chỉnh mức âm lượng

1. Với chế độ khóa tự động, cửa sẽ tự động khóa sau khi đóng lại
2. Với chế độ khóa bằng tay, cửa sẽ được khóa sau khi nhấn nút khóa sau khi đóng lại.

Chạm bàn phím 
cảm ứng

Chạm bàn phím cảm ứng

Nhấn [#] lần nữa

Nhấn [#] lần nữa

Màu tín hiệu các mức âm lượng (tổng cộng 8 mức)

Âm lượng tối đa: Trắng

Tham khảo

Nhấn 1 để tăng tối đa và nhấn 0 để chuyển âm lượng về chế độ im lặng 

5 [auto-locking] Chế độ khóa tự động
6 [Manual-locking] Chế độ khóa bằng tay

2 [Volume down] Giảm âm lượng
3 [Volume up] tăng âm lượng

Nhập mã số đúng 
(Ví dụ: 1234)

Nhập mã số đúng 
(Ví dụ: 1234)

Chạm thẻ vào

Chạm thẻ vào

hoặc

Nhấn [#]

Nhấn [#]

Âm lượng 8 mức

Ghi chú 
• Sau khi thiết lập xong, gạt tay nắm xuống và đóng cửa lại
• trường hợp ở chế độ khóa bằng tay, để nó ở trạng thái mở, khóa cửa cần 
được mở bằng mã số, thẻ hoặc từ tay nắm bên trong.
• Với trạng thái im lặng, đèn số sẽ nháy khi nhập mã số

đỏ cam vàng lục lam lam đậm tím trắngIm lặng: Đỏ
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Chức năng cảnh báo chống phá hoặc hack

Cách hủy bỏ âm cảnh báo

Nếu nhập sai mã số hoặc thẻ chưa đăng ký quá 5 lần, hệ thống báo động kích hoạt với âm 
thanh và tất cả chức năng của khóa sẽ nhưng hoạt động trong một phút

Nhập mã sai quá 5 lần

Hoặc

đưa thẻ chưa đăng ký 
quá 5 lần

Chạm thẻ vào Nhập mã số 
đúng (Ví dụ: 
1234)

Nhấn [*] lần 
nữa Âm cảnh 
báo sẽ tắt

Nhấn [*]

Âm báo động sẽ 
ngưng lại sau 1 phút

1. Bằng thẻ 2. Bằng mã số

Ghi chú 
• trong trường hợp chức năng cảnh báo chống phá hoặc hack kích hoạt, 
nó sẽ phát ra sau một phút
• Âm cảnh báo có thể hủy bỏ bởi nút [10key], [R/C] hoặc [Manual lock]
• Âm cảnh báo xâm phạm sẽ liên tục trong 2 phút
• Nếu âm cảnh báo được tắt bởi mã số và thẻ đúng, hệ thống trở lại hoạt 
động bình thường
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Mục lục

Đọc kỹ trước khi sử dụng

Chức năng cơ bản

Ứng dụng
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