
Hướng dẫn cài đặt khóa điện tử Chef’s EH-A11RBT/ EH-A11RST 

Lưu ý:  #: là phím Enter ; *: là phím xóa hoặc thoát. 

- Phương thức xác thực mở khóa: là vân tay/ hoặc thẻ từ/ hoặc mã số 

- Một khóa được trang bị 2 thẻ từ, 2 chìa khóa cơ. 

1. Cài đặt vân tay cho chủ nhà ( amin ID 000) lần đầu tiên, ngay sau khi lắp xong khóa. Admin ID 000 sẽ không bị 

xóa, chỉ khi nào reset lại khóa. 

a. Nhấn *, # để vào phần cài đặt 

b. Chạm vân tay vào sensor 3 lần liên tiếp, đến khi nghe thấy thông báo REGISTER COMPLETE. 

c. Nhấn * để kết thúc quá trình. 

2. Cài đặt thêm người sử dụng: có 2 cấp độ người sử dụng  

- Người sử dụng quản trị ( ID 001 đến ID 009): được quyền vào phần menu cài đặt của khóa để thêm/ xóa 

người sử dụng quản trị và người sử dụng thông thường, cũng như chỉnh sửa cài đặt của khóa. 

- Người sử dụng thông thường ( ID 010 – 100): chỉ được quyền mở khóa bằng các phương thức xác thực. 

2.1 Thêm người sử dụng quản trị  Admin ( ID 001 đến ID 009) 

a. Nhấn *, # để vào phần cài đặt 

b. Chạm vân tay của chủ nhà ( admin ID 000) để vào phần cài đặt.  

Những lần cài đặt tiếp theo thì có thể sử dụng phương thức xác thực của admin bất kỳ. 

c. Nhấn phím 1 để vào menu thêm Admin 

d. Chạm vân tay vào sensor nếu muốn xác thực mở khóa bằng vân tay ( chạm 3 lần) 

hoặc thẻ từ nếu muốn xác thực mở khóa bằng thẻ từ 

hoặc mã số ( 6 số) kết thúc bằng phím #, thực hiện 2 lần. 

e. Thoát khỏi menu cài đặt bằng cách nhấn phím * 

2.2 Thêm người sử dụng thông thường ( ID 10 đến ID 100) 

a. Nhấn *, # để vào menu cài đặt 

b. Xác thực mở khóa của Admin để vào phần cài đặt.  

c. Nhấn phím 2 để vào menu thêm người sử dụng 

d. Chạm vân tay vào sensor nếu muốn xác thực mở khóa bằng vân tay ( chạm 3 lần) 

hoặc thẻ từ nếu muốn xác thực mở khóa bằng thẻ từ 

  hoặc mã số ( 6 số), kết thúc bằng phím #, thực hiện 2 lần. 

e. Thoát khỏi menu cài đặt bằng cách nhấn phím * 

3. Xóa người sử dụng ( admin và thông thường) 

a. Nhấn *, # để vào phần cài đặt 

b. Xác thực mở khóa của Admin để vào phần cài đặt.  

c. Nhấn phím 3 để vào menu xóa người sử dụng 

d. Xác thực vân tay/ hoặc thẻ từ/  hoặc mã số ( 6 số). 

e. Khóa sẽ tự động xóa ID của người sử dụng có xác thực mở khóa tương ứng. 



4. Reset lại khóa về trạng thái ban đầu 

Có 2 phương pháp: reset mềm thông qua menu cài đặt và reset cứng thông qua nút reset cứng 

4.1 Reset mềm: 

a. Nhấn *, # để vào phần cài đặt 

b. Xác thực mở khóa của Admin để vào phần cài đặt.  

c. Nhấn phím 4 để vào menu chỉnh sửa chung 

d. Nhấn phím 5 để vào menu reset cài đặt. 

e. Nhấn phím # để xác nhận reset. 

4.2 Reset cứng:  

 a. Mở nắp hộp chứa pin trên mặt trong của khóa, nhấn và giữ phím reset trong 5 giây. 

 b. Nhấn phím # để xác nhận reset. 

Sau khi reset xong, khóa trở về trạng thái ban đầu và có thể mở khóa bằng bất kỳ vân tay của người nào. Quay trở về 

bước 1 đề cài đặt lại từ đầu. 

 


