
     
 

 

 
 

 
      
   
                     
       
                   

 
  

   HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 
                                 KHÓA ĐIỆN TỬ YALE YDG 313 

 
 
 
Chế độ thường        : 01 mã số và 20 thẻ từ 

Chế độ an ninh cao : 03 mã số chủ, mã thành viên, mã khách và 20 thẻ từ 

- Mã số chủ: để mở khóa, quản lý mã thành viên, mã khách và thẻ từ                                    

- Mã thành viên: chỉ có tác dụng mở khóa 

- Mã khách: chỉ mở được khóa duy nhất 01 lần 

Bắt đầu cài đặt bằng cách mở nắp pin sẽ thấy đăng ký là chữ                    

• Chuyển chế độ thường sang chế độ an ninh cao:       

 

 

Lưu ý: Khách hàng đặc biệt không nên quên Mã số chủ. Nếu quên Mã số chủ sẽ không thể 

truy nhập vào khóa. Khách hàng nên nhìn lại Mã số chủ được nhắc lại trên màn hình khi 

thao tác xong. 

- Mã số phải từ 6 đến 12 số 

• Chuyển từ chế độ an ninh cao sang chế độ thường:  

   

 

 

 

  YALE YDG 313 có hai chế độ Thường và An ninh cao  
 

  I   #   4   1       Mã số chủ muốn dùng   I 

  I   #   4   3 Mã số chủ đang dùng Mã số chủ đang dùng   I 

  I 
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Chế độ thường được mặc định khi mua khóa mới 

1. Đăng ký mã số 
 

 
 

2. Đăng ký thẻ từ 
 
 
 

3. Xóa thẻ từ 
 
Đăng ký thẻ mới, thẻ cũ tự động bị xóa 

 
 
 
Chế độ an ninh cao cần chạm tay vào bàn phím rồi nhập mã số chủ, sau đó mới nhấn được phím  

1. Thay đổi Mã số chủ 
 
 
 

2. Đăng ký mã số thành viên 
 
 

3. Đăng ký mã số khách 
 
 

 
4. Đăng ký thẻ từ 
 

 
 

5. Xóa tất cả thẻ từ 
 
     Chuyển về chế độ thường, thẻ sẽ bị xóa toàn bộ 
 
 
 

- Bằng thẻ từ: quẹt thẻ từ 

- Bằng mã số: nhập mã số rồi nhấn phím 

A. Chế độ thường 
 

  I   Mã số muốn dùng ( 4 đến 12 số )   I 

  I   Đưa thẻ vào đầu đọc    I 

B. Chế độ an ninh cao 
 

  I   #   0   9 Mã số chủ cũ Mã số chủ   I   # Mã số chủ mới 

  I Mã thành viên Mã số chủ    I 

  I   #   0   7 Mã số khách Mã số chủ    I 

  I Đưa thẻ vào đầu đọc Mã số chủ   I 

C. Mở khóa 
 

  * 

  I 
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   Khi thực hiện ở chế độ an ninh cao, cần chạm tay vào màn hình, nhập mã số chủ trước rồi nhấn  
 

1. Chỉnh chế độ khóa tự động hoặc bằng tay 

a. Tự động:  

 

b. Bằng tay: 

2. Điều chỉnh âm lượng 
                                      Tắt                  Nhỏ            Vừa             Lớn 
                                      chọn               chọn           chọn             chọn 

3. Đăng ký và xóa bỏ điều khiển từ xa ( Chức năng mở rộng, không đi kèm khóa ) 

a. Đăng ký:  

b. Xóa bỏ:  

4. Khóa trái ngoài 

Tác dụng: Báo động khi mở khóa từ bên trong ( khi có kẻ gian đột nhập từ cửa sổ ) 

- Quet thẻ từ và giữ trong 5 giây 

- Nhập mã số sau đó nhấn và giữ phím            trong 5 giây 

5. Khóa trái trong 

Tác dụng: Bên ngoài chỉ mở được bằng chìa cơ, không mở được bằng thẻ từ hoặc mã số 

Kéo cần gạt bên trong sang màu đỏ 

6. Mã số ảo 

Che dấu mã số thực bằng cách nhập mã số đúng sau đó nhấn thêm nhiều phím khác rồi 

nhấn           hoặc ngược lại. 

7. Cảnh báo pin yếu và mở khóa khi hết pin 

Khóa cảnh báo pin yếu trước 1 tuần bằng âm thanh và ánh sáng ( Đèn báo đỏ bàn phím ). 

Khi hết pin ở phía ngoài, kéo lắp che mặt ngoài rồi dùng pin vuông 9V kích vào hai cực sạc 

như hình vẽ 

D. Các thiết lập khác 
 

  I 

  # 

  * 

  I   I   #   0   5   Nhấn nút set trên remote 

  I   I   #   7   5 

  I   I   #   0   1 

  I   I   #   0   3 

  I   I   #   3  0   1   2   3 
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1. Chỉ dùng pin loại tốt, thường là pin kiềm Alkaline để tránh chênh lệch điện áp hoặc pin 

chảy nước làm hỏng khóa. Các loại pin Alkaline ở thị trường Việt Nam là: Duracell, 

Energinezer, Bexel.v.v. 

2. Dùng nơi khô ráo, tránh nước mưa 

3. Không sử dụng hóa chất, nước để lau rửa khóa 

   
 

Khóa báo động trong các trường hợp sau: 

1. Cửa hoặc khóa bị phá, bẩy bằng ngoại lực mạnh 

2. Mở cửa khi khóa đang khóa ( Lẫy cảm biến bị rời) 

3. Nhiệt độ môi trường quá cao ( Báo cháy) 

4. Pin sắp hết 

5. Đóng cửa khi đang để ở chế độ khóa trái trong 

Sau đó giữ nguyên rồi dùng thẻ từ 

hoặc mã số để mở cửa 

E. Lưu ý và cảnh báo 
 

F. Báo động 
 

Quét đúng thẻ từ hoặc nhập 
đúng mã số và nhấn phím * 
 
Kiểm tra pin hoặc cần khóa 
trái trong 
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