
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ VẬN HÀNH 
KHÓA THÔNG MINH DILLOCK DLK21

Nghiên cứu và bảo quản tốt tư liệu này
Đảm bảo nó luôn sẵn sang cho người sử dụng



HƯỚNG DẪN SẢN PHẨM

Nút điều khiển Camera

Màn hình bên trong

Camera

LCD

Bàn phím và thẻ

Tay cửa

Đọc vân tay

Khoá trẻ em

Chìa cơ và đầu sac USB

Núm chốt

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mục Thông Số Mục Thông Số

Nguồn điện 6V ( 4 Pin AA) Dòng điện tĩnh <80µA

Nguồn khẩn cấp Đầu sạc USB Nhiệt độ làm việc -20  ~  +55

Khả năng
Vân tay, Mật khẩu, 
Thẻ, Chìa khoá

Độ ẩm cho phép 20%  ~ 95%

Loại Số Lượng Khả Năng

Người dùng
Quản trị

Vân tay, Mật
khẩu, Thẻ

10
Thêm, xoá người dùng 

thường và cài đặt tính năng

Người dùng
thường

Vân tay

100 Mở khoáMật khẩu

Thẻ

KHẢ NĂNG SỬ DỤNG



HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

Trước khi lắp khoá, xác nhận hướng mở khóa:

Bên trái - mở vào Bên phải - mở vào Bên trái - mở ra Bên phải - mở ra

1. Khoan lỗ cửa theo mẫu được cung cấp.
2. Đặt và xiết chặt 4 đinh vít để cố định thân khoá.

3. Cố định ổ khoá bằng vít
Chú ý mặt đầu chìa khoá hướng ra ngoài cửa.

4. Lắp đặt bảng điều khiển phía trước:

(1) Lắp các thanh ống .

(2) Xoay tay cầm sang trái / phải theo thực tế hướng 

mở khóa và sau đó cố định nó bằng cách xiết các

vít

(3) Giữ dấu chấm xuống như hình minh họa (3)

5. Lắp đặt bảng điều khiển phía trước:

(1) Lắp thanh xuay.

(2) Tháo các vít, thay đổi hướng núm theo hướng 

cửa, và sau đó cố định tay cầm

(3) Giữ dấu chấm hướng xuống như hình minh họa

ở (3)



HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

6. Xiết chặt 2 thanh ống cố định và 1 
thanh vuông vào tấm mặt, kéo dây 
cáp qua

9. Lắp đặt miệng khoá và hộp nhựa

7. Nối cáp mặt trước và sau

8. Sử dụng tay để định vị phía trước và
mặt sau, đảm bảo các tấm song song với
mép cửa. sau đó cố định chúng bằng 2 vít
và cài đặt pin

10. Kiểm tra cài đặt bằng cách mở
khóa với tay cầm bên trong, chìa
khóa, vân tay,núm, v.v.



HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

Khôi phục trạng thái xuất xưởng: nhấn nút “SET" trong 5 giây, sau
đó nhấn # để xác nhận, hệ thống khởi tạo tự động.
Lời nhắc bằng giọng nói: Hoàn tất đặt lại

Lưu ý: sau khi khóa khôi phục trang thái xuất
xưởng, bất kỳ dấu vân tay nào cũng có thể mở
khóa. Tất cả thông tin trước đó đã được xoá. Vui
lòng thêm thông tin quản trị kịp thời

THIẾT LẬP NGƯỜI QUẢN TRỊ

Cài đặt 1 người dùng quản trị viên lần đầu tiên (mật khẩu)

Nhấn *  +   #

Nhập mật khẩu 6 chữ số, nhấn "#" để
xác nhận, nhập lại mật khẩu và nhấn
“#” một lần nữa để xác nhận.

THIẾT LẬP NGƯỜI DÙNG

Nhấn ＊ + #, nhập người dùng quản trị

Nhấn 1 để cài đặt quản trị,

Nhấn phím 2 để cài đặt bình thường,

Nhấn 3 để cài đặt hệ thống,

Nhấn 4 cho dữ liệu và bản ghi.

Nhấn 1 để thêm bình thường, nhấn 2 để xóa

Đặt dấu vân tay trong 3 lần.

Nhập mật khẩu 6 chữ số, nhấn "#" để xác nhận,nhập mật khẩu và
nhấn “#” một lần nữa để xác nhận.

Đặt thẻ vào đầu đọc.



QUẢN LÝ TỪ XA

CÀI ĐẶT THỜI GIAN

Nhấn ＊ + #, nhập người dùng quản trị

Nhấn 3 để cài đặt hệ thống.

Nhấn phím 1 để cài đặt chức năng,

Nhấn phím 2 để cài đặt Wi-Fi,

Nhấn 3 để cài đặt Ngôn ngữ,
Nhấn 4 để khởi tạo lại

Nhấn phím 2 để thiết lập Wi-Fi, sau đó vận hành Ứng
dụng Tuya để cấu hình mạng.

Nhấn ＊ + #, nhập người dùng quản trị

Nhấn 3 để cài đặt hệ thống.

Nhấn phím 1 để cài đặt chức năng,

Nhấn 1 để cài đặt Thời gian,
Nhấn 2 để cài đặt Giọng nói,
Nhấn 3 cho chế độ Pass mode 
Nhấn 4 cho chế độ Mở khóa.

Nhấn phím 1 để cài đặt thời gian

Cài đặt ngày, thời gian



CÀI ĐẠT PASSMODE

KIỂM TRA BẢN GHI

Nhấn ＊ + #, nhập người dùng quản trị

Nhấn 3 để cài đặt hệ thống.

Nhấn phím 1 để cài đặt chức năng,

Nhấn 3 cho chế độ Pass mode 

Nhấn phím 1 để cài đặt chế độ đơn

Nhấn 2 để cài đặt chế độ kép.

Nhấn phím 3 để đặt chế độ kép. Có hai cáchmở khóa

Nhấn ＊ + #, nhập người dùng quản trị

Nhấn 4 cho dữ liệu và bản ghi

Nhấn phím 1 để ghi,Nhấn phím 3 để biết thông tin bình 
thường,Nhấn 4 cho phiên bản hệ thống.

Nhấn phím 1 để kiểm tra hồ sơ.

Nhấn 4 và 6 để xem bản ghi trước đó hoặc tiếp theo



GHI CHÚ

1. Âm thanh cảnh báo
1 tiếng “di” dài: thiết lập thành công
1 tiếng “di” ngắn: đầu vào bàn phím hợp lệ
2 tiếng “di” ngắn: hoạt động không thành công
3 tiếng “di” ngắn: hoạt động không thành công
Âm thanh Báo động: khi có cài đặt bất thường hoặc nguồn

điện thấp

2. Bảo vệ mật khẩu
Nhập sai mật khẩu 5 lần liên tục, khóa sẽ báo động cho mỗi lần
nhập sai. Khi nhập chính xác mật khẩu sẽ hết báo động.

3. Bảo vệ vân tay
Nhập sai vân tay liên tục 5 lần, , khóa sẽ báo động cho mỗi lần
nhập sai. Khi nhập chính xác mật khẩu sẽ hết báo động.

4. Bảo vệ thẻ
Nhập thẻ sai liên tục 5 lần, khóa sẽ báo động cho mỗi lần nhập
sai. Khi nhập chính xác mật khẩu sẽ hết báo động.

5. Bảo vệ mật khẩu ngẫu nhiên
Bạn có thể thêm bất kỳ số nào trước hoặc sau mật khẩu hợp lệ để
mở khóa,để tránh mật khẩu thực bị nhìn trộm.

6. Hệ thống tự động thoát 10 giây mà không cần hoạt động.

7. Khi nguồn điện nhỏ hơn 4.8V, khóa báo động pin yếu. Trước
khi hết pin hoàn toàn, khóa có thể được mở trong 50 chu kỳ.

8. Khi hết pin, bạn có thể sử dụng bộ sạc USB 5V bộ sạc hoặc chìa
khóa cơ để mở khóa.



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG APP

1. Tải ứng dụng’Tuya ’

2. Đăng ký tài khoản

Chọn đăng nhập Đăng ký tài khoản Nhập số điện thoại di động

3.Thêm thiết bị (Cần kết hợp với các thao tác quản lý từ xa).

Thêm thiết bị Chọn wifi khóa Chọn mạng 2.4HZ và
nhập mật khẩu



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG APP

Bấm vào nút xác nhận Chọn chế độ EZ và đợi Nhấp để thêm thiết bị

4. Mở khóa từ xa.

Nhập 7 + # để bắt đầu mở khóa từ xa. Sau khi ứng dụngnhận được
yêu cầu, nó sẽ hiển thị như sau, nhấp vào Đồng ý Mở khóa


