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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

KHÓA ĐIỆN TỬ SAMSUNG SHS-H705 

Mã master mặc định là 1234 

Trước tiên để cài đặt cho khóa điện tử, quý khách vui lòng mở nắp đậy pin (phần khóa cửa 

bên trong) để tiến hành các bước cài đặt. Quý khách sẽ thấy có 3 nút chính: 

 

 
 

REG: Nút cài đặt cho khóa cửa điện tử. 

     0-1-2: Nút cài đặt âm thanh (điều chỉnh âm lượng khi sử dụng khóa) 

     A/M:  A-Chế độ tự động khóa, M-Chế độ không tự động khóa (chỉ khóa khi có tác động 

của người dùng) 

 

 

 Sieuthikhoadientu.com - đơn vị cung cấp các sản phẩm khoá điện tử thông minh uy tín nhất 

 Địa chỉ : P707, tầng 7, tòa nhà 7A đường Lê Đức Thọ, Cầu Giấy, Hà Nội 

 Mail: sieuthikhoadientu@gmail.com 

 Điện thoại : 024 6326 5966 - 0916 365 966 

 Fanpage : https://www.facebook.com/sieuthikhoadientu/ 

 

 

http://sieuthikhoadientu.com/
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Lưu ý: Cài đặt khi khóa đang mở (chốt khóa ở trong thân khóa). 

I. Hướng dẫn cài đặt: 

- Thay đổi Mã Chủ: 

1. Ấn REG 

2. Nhập mã chủ đang sử dụng (mặc định là 1234) + nút * 

3. Ấn 1 sau đó ấn nút * 

4. Ấn mã chủ mới (từ 4 đến 12 số) sau đó ấn nút * 

5. Ấn nút REG kết thúc kết thúc. 

- Đăng ký Mã thành viên: 

1. Ấn REG 

2. Nhập mã chủ đang sử dụng + nút * 

3. Ấn 4 sau dó ấn nút *  

4. Ấn số thứ tự mã thành viên (từ 0 đến 9) 

5. Nhập mã thành viên cần đăng ký sau đó ấn nút * 

6. Ấn nút REG kết thúc kết thúc. 

 

- Xóa Mã thành viên: 

1. Ấn REG 

2. Nhập mã chủ đang sử dụng + nút * 

3. Ấn 5 sau đó ấn nút *  

4. Ấn số thứ tự mã thành viên cần xóa (từ 0 đến 9) 

5. Ấn nút REG kết thúc kết thúc. 

- Xóa toàn bộ Mã thành viên: 

1. Ấn REG 

2. Nhập mã chủ đang sử dụng + nút * 

3. Ấn 6 sau đó ấn nút *  

4. Ấn nút REG kết thúc kết thúc. 

- Đăng ký Vân Tay 

1. Ấn REG 

2. Nhập mã chủ đang sử dụng + nút * 

3. Ấn 7 sau đó ấn nút *  

4. Cho vân tay vào 3 lần. (có thể đăng ký liên tục bằng cách tiếp tục cho vân tay thành viên 

khác 3 lần vào) 

5. Ấn nút REG kết thúc kết thúc. 

- Xóa Vân tay: 

1. Ấn REG 

2. Nhập mã chủ đang sử dụng + nút * 

3. Ấn 8 sau đó ấn nút *  

4. Cho vân tay cần xóa vào (có thể xóa liên tục bằng cách tiếp tục cho vân tay thành viên 

khác vào) 

5. Ấn REG để kết thúc. 
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- Xóa toàn bộ Vân tay: 

1. Ấn REG 

2. Nhập mã chủ đang sử dụng + nút * 

3. Ấn 9 sau đó ấn nút * 

4. Ấn REG để kết thúc. 

- Cài đặt điều khiển từ xa 

1. Ấn và giữ nút REG trong 3 giây 

2. Nhập mã số admin 

3. Ấn và giữ điều khiển 3 lần, mỗi lần sẽ có âm thanh báo thành công từ khóa 

4. Ấn REG kết thúc 

- Khôi phục mặc định cho khóa (mã số chủ: 1234, xóa toàn vân tay) 

1. Ấn và giữ nút REG trong 3 giây 

2. Nhập dẫy số: 4560852580 sau đó ân nút * 

- Cài đặt Remote 

+ Nhấn và giữ nút REG 5S 

+ Nhập mã số chủ đang sử dụng 

+ Nhấn giữ nút Open đến khi báo “tit” 

II. Một số lưu ý khi sử dụng: 

- Không sử dụng 2 loại pin (nên lựa chọn pin energizer hoặc dòng tốt hơn) cho khóa 

 

- Khi khóa hết pin: Sử dụng pin vuông 9v cho vào 2 đầu sặc dưới hoặc hai bên của mặt 

trước khóa (thường gần vị trí sử dụng chìa khóa) \ sau đó giữ nguyên và có thể sử dụng mã 

số hoặc thẻ từ, vân tay để mở khóa). 

Quý khách có nhu cầu xin vui lòng liên hệ để được tư vấn và giải đáp miễn phí - 

Hotline: 0916 365 966 – Mr. Phong 

 


