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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

KHÓA ĐIỆN TỬ CỬA NHÔM HK LOCK 670 

Lưu ý khi sử dụng sản phẩm 

+ Không để sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với nước mưa, nắng 

+ Không dùng vật sắt nhọn chọc vào sản phẩm 

+ Không dùng các chất tẩy rửa để lau sản phẩm ( Dùng Khăn khô lau nhẹ khi sản phẩm bụi bẩn) 

+ Không dùng búa hoặc các vật tương tự tác động mạnh vào sản phẩm 

+ Kiểm tra lại cửa trước khi ra ngoài, đảm bảo rằng cửa phải chắc chắn đã đóng trước khi ra ngoài 

+ Khi cài đặt cửa phải ở trạng thái mở 

 Tài khoản Master như một chiếc chìa khóa để bạn vào nhà nên khi cài tài khoản Master bạn nên 

cài cho thành viên chính trong nhà. 

 Khi thao tác trên màn hình phải thao tác nhanh, dứt khoát, không cần nhấn quá mạnh vì khóa là 

màn hình cảm ứng. Nếu nhập sai, nhập * để quay lại hoặc nhập tiếp để thao tác từ ddaaf. 

 Phải rửa sạch tay và lau khô trước khi thao tác. Không được thao tác khi tay dính bùn đất hoặc 

keo dính hoặc đang bị ướt. 

 Sau mỗi lần thao tác, khóa sẽ có âm thanh nhắc nhở phải làm gì bước tiếp theo, bạn nên chờ cho 

âm thanh tắt hẳn mới thao tác 

 Khi nhấn #, đèn cảnh báo sẽ có màu xanh. Nếu nhập sai đè sẽ có màu đỏ và phải nhập lại từ đầu. 

 Nên để 1 bộ chìa khóa cơ ở ngoài , đề phòng hết pin đột gột hoặc mạch điện bị kẹt thì bộ khóa 

sẽ trở lại trạng thái khóa cơ thông thường. Lúc đó cần chìa khóa cơ để mở khóa. 

 Khi khóa bị kẹt, không mở được, bạn không nên gõ, đập hay tác động mạnh vào khóa. Bạn không 

nên tháo rời các linh kiện khóa. Hãy liên hệ với chúng tôi để có biện pháp giải quyết hợp lý. 

Tránh gây hư hỏng, thiệt hại không đáng có. 

1. Khôi phục cài đặt gốc 

Dùng tay ấn vào nút Reset sau thân khóa 5 – 10s và chờ khoảng 10s tới khi khóa có âm thanh nhắc 

nhở đã khôi phục xong.  

Sau khi khôi phục cài đặt gốc, cần cài đặt Master để quản lý khóa. Nhập * -> # sau đó nhập vân 

tay hoặc mật khẩu hoặc thẻ. Mỗi bộ khóa có thể cài đặt 3 master (vân tay hoặc mật khẩu hoặc thẻ) 

theo số thứ tự từ 1 – 3. Từ người dùng thứ 4 trở đi được mặc định là người dùng thông thường.  

Sau khi cài đặt xong người dùng Master, bắt đầu đi vào cài đặt bằng phím * -> # 

Thêm người 

dùng 

Thêm vân tay Thêm vân tay -> Nhập vân tay 3 lần liên tục khi khóa có âm 

thanh nhắc nhở 

Thêm mật khẩu Nhập mật khẩu 6-8 ký tự số -> nhập # -> nhập lại mật khẩu 

-> nhập # 

Thêm thẻ từ Đặt thẻ từ lên giữa màn hình chờ khoảng 3-5s thấy khóa 

nhận là được 
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Xóa người 

dùng 

Xóa trực tiếp Vào cài đặt, nhập mật khẩu hoặc đặt vân tay hoặc thẻ lên 

khóa -> nhập # là hoàn thành 

Xóa theo số thứ 

tự 

Nhập số thứ tự cần xóa -> Nhập # là hoàn thành 

Cài tính năng khóa luôn mở: Nhập phím số 3 để mở khóa. Nếu muốn hủy, dùng một trong các 

tính năng mở cửa như vân tay, mật mã, thẻ từ để mở khóa là khóa tự động hủy.  

Tính năng này sử dụng khi có nhu cầu đi lại liên tục. 

Tắt âm thanh: Nhập phím số 4 để tắt âm thanh nếu bạn không muốn bị âm thanh làm phiền.. 

Thêm người dùng Master: Nếu chưa cài đặt đủ 3 người dùng Master, thì làm theo phần hướng 

dẫn cài master bên trên. 

Đổi ngôn ngữ: Muốn đổi ngôn ngữ từ tiếng Trung sang tiếng Anh: trước hết, làm cho màn 

hình sáng lên – Nhập “*555666000#”. Và ngược lại. 

 


