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Thắc mắc về khóa thông minh
Schlage Sense™?

Vui lòng không trả lại hàng!
Trước hết hãy để chúng tôi giúp bạn!

Liên hệ chúng tôi!
Đối với tài liệu kĩ thuật và
video, truy cập schlage.com
hoặc trung tâm hỗ trợ tại
ứng dụng Schlage Sense.
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Hoa Kỳ: 888-805-9837
Canada: 800-997-4734
Mexico: 018005067866

ĐĂNG KÍ KHÓA CỦA BẠN
Cung cấp tài liệu mua hàng của bạn
và đăng kí bảo hành tại Schlage.com/register
hoặc đăng kí sử dụng ứng dụng!

»Vui lòng giữ hướng dẫn này
Hướng dẫn này chứa thông tin quan trọng về khóa của bạn!
• Mã truy cập mặc định, mã cài đặt HomeKit™, và mã cài đặt được in trên nhãn ở
mặt trước của hướng dẫn này! Bạn sẽ cần chúng trong trường hợp bạn đặt lại
thiết lập mặc định của nhà sản xuất!

ENGLISH

• Ở trên nhãn cũng có chứa số seri của bạn, sẽ cần thiết khi bạn muốn bảo
hành và nhận hỗ trợ dịch vụ khách hàng.
• Tài liệu cung hướng dẫn cách thêm và xóa mã truy cập, thay đỗi mã khóa, xử lý
sự cố, dịch vụ khách hàng và các thông tin khác!

CÀI ĐẶT KHÓA
Làm theo các bước để thiết lập và sử dụng khóa của bạn bằng ứng dụng.
Bạn có thể sử dụng ứng dụng để thiết lập khóa từng bước một và truy cập các video hướng dẫn
cài đặt!

1 Tải ứng dụng! Chỉ cần gõ tìm kiếm “Schlage Sense” trên
App Store.
Một khi bạn kết nối khóa của bạn với ứng dụng, các chức năng cài đặt
thủ công sẽ bị vô hiệu hóa và bất kì mã truy cập nào cũng đều bị xóa.

Công nghệ Apple HomeKit™ mang đến giải pháp dễ dàng, an toàn để kiểm soát ánh sáng, cửa ra vào, máy điều
nhiệt và nhiều thứ khác trong nhà của bạn từ iPhone ®, iPad ®, hoặc iPod touch ®. HomeKit yêu cầu kết nối với
iPhone, iPad, hoặc iPod có iOS từ 8.4 trở lên.

»

KHÔNG MUỐN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG NÀY?
Đến trang số 7 để biết hướng dẫn cách cài đặt thủ công.
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Cài đặt khóa của bạn.

Làm theo hướng dẫn cài đặt (trong sổ tay hướng dẫn riêng), và truy cập vào ứng
dụng để xem video hướng dẫn cài đặt từng bước.

3

Liên kết khóa với iPhone, iPad, iPod của bạn

Kết nối khóa của bạn với ứng dụng Schlage Sense để dễ dàng quản lý.
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Thêm mã truy cập vào khóa của bạn.

Sau khi thêm khóa vào nhà, sử dụng ứng dụng để thêm mã mở khóa.
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Cài đặt báo động và các tính năng khóa khác.

Khóa thông minh Schlage Sense bao gồm nhiều tính năng mà bạn có thể cài đặt bằng
cách sử dụng ứng dụng Schlage Sense.
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-CÁC BỘ PHẬN KHÓA

BÊN NGOÀI CỬA
Màn hình cảm ứng

BÊN TRONG CỬA
Báo động
Nút Schlage
phía ngoài

Loa báo động

Màn hình
cảm ứng

Nút Schlage
bên trong

Trục khóa

Chốt xoay

ENGLISH

Chốt

Nút Schlage
bên trong

• Nằm ở phía cửa bên trong.
• Được sử dụng để tắt báo động.
• Không sử dụng để khóa hoặc mở khóa.

Chốt xoay

• Được sử dụng để khóa và mở khóa bằng tay từ bên trong.

Nút Schlage
bên ngoài

• Nằm ở phía cửa bên ngoài.
• Khóa chốt bằng tính năng khóa nhanh.
• Làm sáng màn hình cảm ứng của khóa để nhập mã truy cập.

Màn hình cảm ứng

• Màn hình tối cho đến khi chạm vào nút bấm.
• Nằm ở phía cửa bên ngoài.
• Nơi để nhập mã truy cập.
• Được sử dụng để khóa cửa (theo thiết lập mặc định).

Trục khóa

• Sử dụng để mở khóa trong trường hợp khẩn cấp.
Xem phần Mở khóa khẩn cấp ở trang 14.

Loa báo động

• Âm thanh chuông báo dựa trên cài đặt đã chọn.
Chuông báo có thể được cài đặt trong ứng dụng.
• Tự động bật ra hoặc rút vào khi điều khiển bằng màn hình cảm
ứng.
• Bật ra ra hoặc rút vào khi xoay chốt xoay.

Chốt

Mã cài đặt và mã truy cập mặc định
Mã cài đặt và mã truy cập mặc định được in trên một miếng dán, và mã cài đặt HomeKit
được in ở miếng dán còn lại.

Mặt trước của hướng dẫn sử dung

Mặt sau của chuông báo

»Bạn phải tháo chuông báo ra khỏi cánh cửa để
xem những miếng dán này.

SCHLAGE SENSE™
Smart Deadbolt
User Guide

XXX-XX-XXX

0000000

Setup Code
Código de configuración
Code de configuration

Plac eXXX Label-XXH ere-XXX

Poner la etiqueta aquí
Placer l’autocollant ici

00000000
0000000000
000000000
Firmware Ver.: 1.00
000000000000
Programming code: xxxxxx
User code A: xxxx
User code B: xxxx

Default Codes
Códigos de predeterminado
Codes du défaut

00000000
0000000000
000000000
PlaceVe r.:1. 00 Label 00 000 000 0000H er e
P rogram ming
code:xxxxxx
Poner Us er c ode A: xxxx
P lace rU se rl’auto collant co deB :
x xx x
ici
Firmw are

laetiqueta
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PLEASE KEEP
THIS GUID E

CONSERVE
EST A GUÍA

You will need
these c odes to
operate your l oc k!

¡Necesi tar á
estos c ódigos
par a operar l a

Vous aurez bes oin de
ces c odes pour faire

cerradur a!

VEUILLEZ
CONSERVERCE
GUIDE

foncti onner la serrur e!

Model # BE479
Contains FCC ID: TFB-1002
Contains IC: 5969A-1002

R-NZ Only
Z10283
N10283

KHÓA VÀ MỞ KHÓA
Bạn có thể khóa và mở khóa cửa của bạn đơn giản chỉ bằng
phím nhấn khi sử dụng ứng dụng Schlage Sensel

TỪ PHÍA NGOÀI
Để mở khóa
1. Nhấn nút Schlage.

2. Khóa sẽ được khóa. Đèn
màu xanh lá cây sẽ nháy một
lần.

2. Nhập mã truy cập hợp lệ.

ENGLISH

Để khóa
1. Nhấn nút Schlage

3. Nếu thấy đèn màu xanh lá nháy
2 lần và có tiếng bíp tức là bạn
đã mở khóa thành công. Khóa
sẽ mở ra.

Nếu chốt không thể bật ra hết thì
dấu X trên màn hình sẽ nháy đỏ và có
Nếu đèn màu đỏ báo lỗi, tức là
âm báo. Có thể khóa vẫn đang mở.
mã truy cập không hợp lệ.

TỪ BÊN TRONG
Để khóa

Để mở khóa

Xoay chốt vặn ở bên trong.

Xoay chốt vặn ở bên trong

»Nút bấm Schlage ở bên trong sẽ không có vai trò mở khóa
hoặc khóa. Nó được sử dụng để tắt chuông báo động. Xem
cài đặt chuông báo trong ứng dụng Schlage Sense.
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VỆ SINH KHÓA
Để vệ sinh đúng cách màn hình cảm ứng khỏi bụi bẩn, dầu, hoặc các chất bẩn khác;
bạn nên sử dụng xà phòng nhẹ với nước ấm và tuân thủ các quy tắc sau:
• Lau nhẹ màn hình cảm ứng bằng nước ấm trước quy trình làm sạch
• Sử dụng vải dấp nước ấm sau khi xát xà phòng
• Không sử dụng chất bào mòn, chất tẩy có tính kiềm cao hoặc xăng
• Không để chất tẩy rửa bám trên màn hình cảm ứng lâu, phải rửa ngay lập tức
• Không sử dụng chất tẩy rửa đã ở dưới ánh nắng trực tiếp hoặc nhiệt độ cao
• Không sử dụng nạo,chổi chà hoặc dao cạo.

ENGLISH

Có thể sử dụng xà phòng nhẹ và nước ấm để làm sạch chốt khóa. Điều này sẽ cải thiện
hiệu suất khóa đã giảm.

THAY PIN

» Thay pin ở trong khóa của bạn cùng thời điểm bạn thay pin đầu báo khói mỗi năm. Điều
này sẽ đảm bảo khóa tiếp tục hoạt động tốt.

» Sử dụng 4 pin kiềm chất lượng cao để thay pin.
CẢNH BÁO
XẢ TĨNH ĐIỆN
không chạm vào bảng mạch! Bạn
có thể làm hỏng khóa.

1. Tháo nắp pin bên trong.

2. Tháo dây nối pin,
lấy khay pin ra và thay
pin

3. Thay khay pin, với mặt
pin hướng về phía cửa.
Lắp lại nối pin vào khay
và đậy nắp khay pin.

Pin Lithium?
Pin Lithium có thể có tuổi thọ dài hơn, nhưng một khi yếu, chúng sẽ nhanh
chóng hết pin. Chúng tôi không khuyến khích bạn chọn loại pin này, vì sẽ
không có nhiều thời gian thay pin trước khi khóa hoàn toàn hết pin.
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HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT THỦ CÔNG
Sử dụng ứng dụng để dễ dàng cài đặt cho khóa!
LƯU Ý: Các mã truy cập hiện tại sẽ bị xóa khi bạn cài đặt khóa bằng
ứng dụng!
Schlage khuyến khích bạn sử dụng ứng dụng di động Schlage Sense cài đặt cho
khóa. Nếu bạn không có ứng dụng Schlage Sense, bạn có thể cài đặt thủ công như
hướng dẫn sau.
CẢNH BÁO

Nút Schlage
bên ngoài

ENGLISH

Chức năng cài đặt thủ công KHÔNG có sẵn sau khi kết
nối khóa bằng ứng dụng di động! Bạn phải đặt lại thiết lập
mặc định của nhà sản xuất để cài đặt khóa thủ công.

Đèn đỏ X
• Nếu có lỗi trong quá
trình cài đặt, bạn sẽ
thấy đèn đỏ X nháy.

• Nút đầu tiên mà bạn
sẽ nhấn trong quá
trình cài đặt.
• Có thể nhấn để thoát
chế độ cài đặt ngay
lập tức.

Chỉ báo cài đặt
• Nháy khi vào chế độ
cài đặt

Dấu tích xanh

• Sáng khi một
chức năng cài
đặt đang được
thực hiện.

• Nháy khi một phím số
được nhấn hay khi một
chức năng hoàn tất.

Mô tả cài đặt
Thêm mã truy cập

Mã truy cập dùng để mở khóa, có độ dài từ 4 đến 8 chữ số.
Tất cả các mã phải có cùng độ dài. Xem Thay đổi độ dài mã
truy cập dưới đây.

Xóa mã truy cập

Xóa một mã truy cập tại một thời điểm

Thay đổi
mã cài đặt

Mã cài đặt được sử dụng để đưa khóa vào chế độ cài đặt.
Nó có độ dài 6 chữ số.

Bật/Tắt
tiếng bíp

Có thể tắt tiếng bíp nếu muốn.
Sẽ vẫn có tiếng bíp trong quá trình cài đặt.

Xóa toàn bộ
mã truy cập

Xóa toàn bộ mã truy cập của khóa

Bật/Tắt tính năng
Khóa nhanh
(1-Touch Locking)

Khi kích hoạt: Nhấn nút Schlage ở bên ngoài để khóa khóa
(Cài đặt mặc định).
Khi vô hiệu hóa: Nhấn nút Schlage ở bên ngoài và sau đó nhập
một mã truy cập để khóa khóa.

Thay đổi độ dài
mã truy cập

Mã truy cập có thể có độ dài từ 4 đến 8 chữ số. Mặc định là 4
chữ số. Thay đổi độ dài mã truy cập sẽ xóa tất cả các mã truy
cập hiện có.

Bật/Tắt tính năng khóa Khi được kích hoạt, khóa sẽ tự động khóa lại sau 30 giây kể
tự động (Auto-lock)
từ khi mở khóa. (Vô hiệu hóa theo mặc định).
Tắt tạm thời
chức năng Auto-lock

Chức năng Auto-lock phải được bật. Trong khi chốt khóa,
nhấn nút Schlage ở bên ngoài và sau đó nhập mã truy cập từ
4 đến 8 chữ số để mở khóa. Trong vòng 5 giây, mở khóa hoặc
đóng khóa chốt bằng tay sử dụng chốt xoay.

Khôi phục chức
năng Auto-lock

Khóa chốt bằng cách sử dụng chốt xoay.
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HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT THỦ CÔNG
Quy trình cài đặt

»

»Chế độ cài đặt sẽ tự động tắt sau 30 giây không
hoạt động

Nếu bạn mắc lỗi khi
cài đặt , nhấn nút
Schlage ở bên ngoài
để thoát khỏi chế độ
cài đặt và bắt đầu lại.

MÃ CÀI ĐẶT

Viết mã cài đặt của bạn vào đây để dễ dàng truy cập
CẢNH BÁO
Chức năng cài đặt thủ công KHÔNG có sẵn sau khi kết nối khóa bằng ứng dụng di
động. Bạn phải khôi phục cài đặt gốc của nhà sản xuất để cài đặt khóa thủ công.

THÊM MÃ TRUY CẬP

»Xác định độ dài mã truy cập bạn muốn TRƯỚC khi thêm bất kì mã truy cập nào. Nếu bạn
thay đổI độ dài mã truy cập thì tất cả các mã truy cập hiện có sẽ bị xóa!

Nhấn

Nhập
mã

Nhấn

1

cài đặt

Nhập mã
truy cập
mới
(4-8 chữ số)

Nhập lại
mã truy cập
mới
(4-8 chữ số)
Thành công!
2 nháy đèn

Đèn chỉ báo cài
đặt sáng lên

Thêm
mã truy
cập
khác

+ 2 tiếng bíp

XÓA MÃ TRUY CẬP
Nhấn

Nhập
mã
cài đặt

Nhấn

2

Nhập mã
truy cập

Nhâp lại
mã truy cập

muốn xóa

muốn xóa
Thành công!
2 nháy đèn
+ 2 tiếng bíp

Đèn chỉ báo
cài đặt sáng lên

Xóa
mã truy
cập
khác

THAY ĐỔI MÃ CÀI ĐẶT
NHấn

Nhập
mã
cài đặt

Nhấn

3

Nhập mã
cài đặt mới

Nhập lại mã
cài đặt mới

Thành công!
2 nháy đèn
+ 2 tiếng bíp

Đèn chỉ báo
cài đặt

BẬT/TẮT TIẾNG BÍP*
Nhấn

Nhập
mã

Nhấn

5

cài đặt
Đèn chỉ báo cài
đặt

Bật
1 nháy
+ 1 tiếng bíp
Tắt
2 nháy đèn
+ 2 tiếng bíp

*Tiếng bíp vẫn sẽ kêu trong quá trình cài đặt

XÓA TẤT CẢ CÁC MÃ TRUY CẬP
Nhấn

8

Nhập
mã
cài đặt

Đèn chỉ báo
cài đặt

Nhấn

6

Nhập
mã
cài đặt
Thành công!
2 nháy đèn
+ 2 tiếng bíp

CẢNH BÁO:
Xóa tất cả
các mã
truy cập.
Mã truy
cập không thể khôi
phục sau khi
bị xóa.

BẬT/TẮT KHÓA NHANH (1-TOUCH LOCKING)
Nhấn

Nhấn

Nhập
Mã cài đặt
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Đèn chỉ báo
cài đặt

2 nháy đèn
+ 2 tiếng bíp

THAY ĐỔI ĐỘ DÀI MÃ TRUY CẬP
Nhấn

Nhấn

Nhập
Mã cài đặt

Nhập
độ dài
mã truy cập
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Nhập lại độ
dài mã truy
cập
Thành công!
2 nháy đèn
+ 2 tiếng bíp

Đèn chỉ báo
cài đặt sáng
lên

CẢNH BÁO:
Thay đổi
độ dài mã
truy cập
sẽ xóa hết
các mã
truy cập
hiện có!

BẬT/TẮT CHỨC NĂNG KHÓA TỰ ĐỘNG
Nhấn

Nhập
Mã cài đặt

Đèn chỉ báo
cài đặt sáng

Nhấn

9
2 nháy+2 bíp

TẮT TẠM THỜI CHỨC NĂNG KHÓA TỰ ĐỘNG
Khóa cần được khóa để bắt đầu

KHÔI PHỤC LẠI CHỨC NĂNG TỰ ĐỘNG KHÓA
Khóa chốt cố định bằng
chốt xoay
2 nháy đèn +
2 tiếng bíp
Các tính năng cảnh báo có thể được cài đặt bằng ứng dụng.

Sử dụng ứng dụng này?
Chỉ cần làm theo hướng dẫn trong ứng dụng
Schlage Sense! Những hướng dẫn cài đặt thủ
công này sẽ không hoạt động nếu bạn thiết lập
khóa của mình với ứng dụng.
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MÃ CỦA TÔI
Sử dụng ứng dụng Schlage Sense để ghi lại và theo dõi mã
truy cập của bạn!

Nếu bạn không sử dụng ứng dụng Schlage Sense, hãy sử dụng bảng này để ghi lại các
mã cài đặt và mã truy cập mà bạn đặt cho khóa của mình.

»
ENGLISH

Sử dụng bút chì để nhập mã vào hộp để bạn có thể dễ dàng thay đổI chúng sau này.
• Mã cài đặt có thể là tổ hợp của bất kì 6 chữ số nào được nhập từ bàn phím để đưa
khóa trong chế độ cài đặt.
• 4 đến 6 chữ số đầu tiên (phụ thuộc vào độ dài của mã truy cập) phải khác với tất cả các
mã truy cập hiện tại.
• Một mã cài đặt mặc định được đặt cho khóa. Bạn có thể xem mã này ở trên nhãn dán,
một ở mặt sau bộ phận chuông báo động và một ở mặt sau của hướng dẫn này.

Mã truy cập

»

TốI đa 30 mã truy cập có thể lưu trữ trong khóa cùng một lúc.

• Một mã truy cập là sự kết hợp của bất kì 4-8 chữ số nhập từ bàn phím để mở khóa.
• 4-6 chữ số đầu tiên phải khác vớI 4-6 chữ số đầu tiên của mã cài đặt.
• Có hai mã cài đặt mặc định được đặt cho khóa. Bạn có thể xem mã này trên nhãn dán,
một ở mặt sau bộ phận chuông báo động và một ở mặt sau của hướng dẫn này.

Cách sử dụng tốt nhất
• Cho mỗi người một mã truy cập riêng.
• Thay đổi Mã truy cập và Mã cài đặt định kì để đảm bảo an ninh.
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MÃ CÀI ĐẶT

Tên

Mã truy cập

Ví dụ: JOHN SMITH

1

2

3

4

ENGLISH
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XỬ LÝ SỰ CỐ
Vấn đề

Âm thanh Ánh sáng

Tôi quên mã cài đặt

—

—

của mình.*

Tôi cần xóa một mã
truy cập mà tôi không
nhớ.*

—

Không thêm được một
mã truy cập mới.*

—

—

Giái pháp
Kiểm tra mặt trước của hướng dẫn này
hoặc mặt sau phần Hệ thống báo động
để xem Mã cài đặt mặc định.
Nếu cần, khôi phục lại cài đặt gốc
Xem khôi phục cài đặt gốc ở trang 14.
Xóa tất cả các mã truy cập. Sau đó thêm
tất cả các mã truy cập cần thiết vào
khóa. Xem cách xóa tất cả mã truy cập
ở trang 8.

Chấm màu Đã không nhấn 1 sau khi vào Chế độ cài
vàng nhấp đặt
nháy
Đã có 30 mã truy cập. Xóa bỏ một mã
trước khi thêm một mã mới. Xem cách
Xóa mã truy cập ở trang 8

2 tiếng bíp

Nháy đỏ

2 lần
Không thể xóa một
mã truy cập. *

—

2 tiếng

Chấm vàng Đã không nhấn 2 sau khi vào Chế độ cài
nhấp nháy đặt

Nháy đỏ
2 lần

bíp
Không thay đổi
được mã cài đặt.*

—

Mã truy cập nhập lần hai không khớp
với mã truy cập lần đầu.
Mã truy cập mới có 4 đến 6 chữ số đầu
giống với mã cài đặt đã có.

Mã truy cập nhập lần đầu không khớp
với bất kì mã truy cập nào đã có
Mã truy cập nhập lần hai không khớp
với mã truy cập đầu tiên được nhập

Chấm vàng Đã không nhấn 3 sau khi tiến vào Chế độ
nhấp nháy cài đặt

2 tiếng

bíp

Nháy đỏ

Mã cài đặt nhập lần 2 không khớp
với mã cài đặt đầu tiên được nhập

2 lần
4 - 6 ký tự đầu tiên của mã cài đặt
mới trùng với mã truy cập đã tồn tại

Không thể xóa toàn bộ —
mã truy cập.*

Mã truy cập không
mở được khóa.
Đèn nền không hoạt
động khi nhấn nút
Schlage ở ngoài
và không nhập được
mã truy cập

12

Chấm màu Đã không nhấn 6 sau khi vào Chế độ cài
vàng nhấp đặt
nháy
Mã cài đặt thứ 2 không hợp lệ

1 tiếng

Nháy đỏ

bíp

1 lần

—

—

Mã truy cập nhập vào không hợp lệ

Pin đã chết hoàn toàn và khóa không thể
hoạt động được nữa.
Xem hướng dẫn cách thay pin ở
trang 6.
Khay pin không được kết nối.
Bị đứt cáp chạy qua cửa hoặc chưa nối
cáp.
Tháo phần chuông báo động và kiểm tra
kết nối.
Xem bước 9 của hướng dẫn cài đăt
Schlage Sense để được trợ giúp.

Vấn đề
Sau khi nhập mã
truy cập để mở khóa
chấm màu vàng nhấp
nháy và mất một lúc
khóa mới mở

Âm thanh Ánh sáng

Giái pháp

Vài tiếng Chấm vàng Pin yếu và cần thay pin.
bíp
bên ngoài Xem hướng dẫn thay pin ở trang 6.
nhấp nháy

Nút Schlage bên trong —
đang nhấp nháy
nhưng không có tiếng
báo động.

Cứ 5 giây
nút
Schlage
bên trong
lại nháy

Dấu X nháy đỏ
khi nhấn nút Schlage
bên ngoài

Nháy đỏ
3 lần

—

Nhấn nút Schlage bên —

Pin rất thấp và phải thay mới.
Xem hướng dẫn Thay pin ở trang 6
Tính năng khóa nhanh không được kích
hoạt.
Xem cài đặt khóa ở ứng dụng Schlage
Sense.

—

ngoài khi khóa mở
không làm cho chốt
khóa lại

Nếu bạn không muốn kích hoạt tính
năng khóa nhanh, hãy nhập mã
mã truy cập hợp lệ để khóa cửa.
Chôt khóa không tự
bật ra hoặc rút vào
như mong đợi

1 tiếng
bíp dài

Nút

nháy đỏ 3
lần

Phải mất 2 lần chốt mới —

Xanh

khóa khoặc mở được

Chốt khóa vốn hoạt
động trơn tru,
nhưng giờ thì không

—

—

Điều chỉnh liên kết chốt khóa/khung cửa.
Vào answers.schlage.com để được

trợ giúp
Liên kết chốt khóa/ khung
cửa bị lệch. Điều chỉnh cửa/khung cửa
để khóa hoạt động tốt nhất.
Truy cập answers.
schlage.com để được trợ giúp
Chốt bị bẩn. Làm sạch bằng chất
tẩy nhẹ và nước ấm.
Mỏ khóa bị mòn. Lật ngược nó lại
để nó tiếp tục hoạt động trơn tru.

* Các tính năng này không có sẵn nếu sử dụng cài đặt thủ công khi khóa của bạn đã
được ghép nối với ứng dụng Schlage Sense mobile.
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KHÔI PHỤC CÀI ĐẶT GỐC
Khi nào bạn nên khôi phục cài đặt gốc của nhà sản xuất?
• Nếu bạn muốn dùng khóa cho một cái cửa khác, bạn cần phải khôi phục lại cài
đặt gốc, mang khóa tới cửa mới và sau đó thiết lập lại khóa.
• Nếu bạn quên mã cài đặt, bạn có thể khôi phục các mã mặc định.
• Nếu bạn cài đặt khóa bằng ứng dụng, và muốn hủy tất cả kết nối giữa khóa với các
thiết bị di động, xóa tất cả mã, khôi phục cài đặt gốc và các mã mặc định.
CẢNH BÁO
Tìm các mã cài đặt và mã truy cập mặc định ở mặt trước của hướng dẫn này và
mặt phía sau phần chuông báo động trước khi bắt đầu! Các mã cài đặt và mã truy
cập gốc sẽ được khôi phục. Tất cả các mã truy cập và mã cài đặt hiện tại đều sẽ bị
xóa.
DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG KHÔNG THỂ KHÔI PHỤC CÁC MÃ MẶC ĐỊNH BỊ MẤT.
ĐỪNG KHÔI PHỤC CÀI ĐẶT GỐC TRỪ KHI BẠN BIẾT ĐƯỢC MÃ MẶC ĐỊNH.
Xem Mã cài đặt và mã truy cập mặc định ở trang 4.

Sử dụng ứng dụng này xóa khóa đi. Ứng dụng sẽ trả lại khóa về
cài đặt gốc của nhà sản xuất. Nếu thành công, dấu tích màu xanh
lá cây trên màn hình cảm ứng sẽ nháy. Tiếp tục bước 5
phía bên dưới.
1. Tháo pin. Xem thay pin ở trang 6.
2. Nhấn và giữ nút Schlage ở bên
ngoài.
3. Trong khi giữ nút Schlage ở bên ngoài
Lắp lại pin
4. Nhả nút Schlage ở ngoài.
Nếu bạn định sử dụng khóa cho một
cách cửa mới, hãy lắp khóa trên cửa
đó trước khi tiếp tục.
5. Để kiểm tra xem khóa đã được cài đặt lại
chưa, nhấn nút Schlage ở bên ngoài và
nhập một trong những mã truy cập mặc
định. Xem mã cài đặt và mã truy cập
mặc định ở trang 4.
6. Nếu thiết lập lại thành công, khóa sẽ thực
hiện cài đặt theo thông lệ. Chờ cho đến
khi chốt khóa dừng lại. Thiết lập lại và cài
đặt đã hoàn tất.

MỞ KHÓA KHẨN CẤP
Mở khóa khẩn cấp có thể sử dụng được
khi pin đã chết hoàn toàn hoặc khi không
biết mã truy cập hợp lệ.
Cắm chìa và xoay để mở khóa, giống
như bất kì khóa nào. Xem cách thay pin
ở trang 6.
Khóa này có thể thay được ổ để khớp với
các ổ khóa khác trong nhà. Liên hệ với thợ
khóa để được hỗ trợ.
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BẢO HÀNH
Bảo hành hữu hạn trọn đời cho phần cơ và 2 năm cho phần điện tử
Tùy thuộc vào điều khoản và điều kiện bảo hành, Schlage bảo hành hữu hạn phần cơ trọn đời và phần điện tử 2
năm cho người mua gốc (“Người mua gốc”) sản phẩm có thương hiệu Schlage (“Sản phẩm”) đối với các lỗi liên
quan đến chất liệu và tay nghề, miễn là Người mua gốc vẫn còn ở mặt bằng ban đầu nơi sản phẩm được lắp đặt.
Truy cập answers.schlage.com để biết chi tiết về bảo hành và thời hạn của nó, hoặc liên hệ với dịch vụ khách
hàng Schlage để được sự trọ giúp theo số (888) 805-9837 nếu bạn ở Hoa Kì và hoặc số (800) 506-7866 nếu bạn
ở Mexico.

TUYÊN BỐ FCC/IC
Tuyên bố can thiệp FCC
Thiết bị này đã được thử nghiệm và thấy phù hợp với giới hạn đối với thiết bị số B, tuân theo phần 15 của quy tắc
FCC. Những giới hạn này được thiết kế mang đến sự bảo vệ hợp lý khỏi sự nhiễu sóng không tốt từ việc lắp đặt
tại nhà. Thiết bị này tạo ra, sử dụng và phát xạ năng lượng tần số vô tuyền, nếu không được lắp đặt và sử dụng
theo hướng dẫn sử dụng, có thể gây hại cho truyền thông vô tuyến. Tuy nhiên, không có đảm bảo rằng sẽ không
xảy ra sự nhiễu vô tuyến trong một cài đặt cụ thể. Nếu thiết bị này gây hại cho việc tiếp nhận sóng vô tuyến, có
thể xác định được bằng cách bật và tắt thiết bị, người dùng được khuyển khích cố gắng khắc phục sự cố bằng
một trong các biện pháp sau:
- Xoay hoặc di chuyển ăng ten thu.
- Tăng khoảng cách giữa các thiết bị và máy thu.
- Kết nối thiết bị vào ổ cắm trên mạch khác với mạch nối với máy thu.
- Tham khảo các đại lý, kỹ thuật viên phát thanh/truyền hình có kinh nghiệm để được giúp đỡ.
Thiết bị này tuân thủ phần 15 của quy tắc FCC. Hoạt động phải tuân theo hai điều kiện sau:
1. Thiết bị này không được nhiễu sóng có hại, và
2. Thiết bị này phải chấp nhận bất kỳ gây nhiễu nào nhận được, bao gồm cả những nhiễu sóng có thể gây
ra hoạt động không mong muốn.
Những thay đổi hoặc sửa đổi không được chấp thuận rõ ràng bởi bên có trách nhiệm tuân thủ, có thể vô hiệu
hóa quyền vận hành thiết bị của người sử dụng.

Bức xạ tần số vô tuyến (RF)
Để tuân thủ quy định về FCC/IC liên quan đến bức xạ RF đối với thiết bị truyền dẫn di động, máy phát này chỉ
nên sử dụng hoặc lắp đặt ở những vị trí có khoảng cách giữa ăng ten và mọi người tối thiểu là 20 cm. Theo quy
định của Bộ Công nghiệp Canada, máy phát tín hiệu này chỉ hoạt động khi sử dụng một loại ăng ten và mức tối
đa (hoặc thấp hơn) được bộ Công nghiệp Canada chấp thuận cho tiêu chuẩn máy phát tín hiệu.
Để giảm thiểu nguy cơ nhiễu sóng cho người sử dụng, loại ang ten và độ lớn của ang ten phải được chọn sao
cho công suất bức xạ đẳng hướng (e.i.r.p.) không lớn hơn công suất cần thiết để truyền dẫn.
Thiết bị này tuân theo tiêu chuẩn RSS miễn giấy phép của Bộ Công nghiệp Canada. Hoạt động phải tuân theo
hai điều kiện sau: 1) Thiết bị này không gây nhiễu sóng, và 2) thiết bị này phải chấp nhận bất kì sự can thiệp
nào, bao gồm cả sự can thiệp có thể ảnh hưởng không mong muốn đến hoạt động của thiết bị.

Sử dụng biểu tượng HomeKit có nghĩa là mỗi phụ kiện điện tử đã đượt thiết kế để kết nối với iPod, iPhone,
hoặc iPad tương ứng, và được các nhà phát triển chứng nhận đạt chuẩn các tiêu chuẩn hoạt động của Apple.
Apple không chịu trách nhiệm về hoạt động của thiết bị này hay sự tuân thủ của thiết bị với các quy chuẩn an
toàn. Xin lưu ý rằng việc sử dụng phụ kiện này với iPod, iPhone, hay iPad có thể ảnh hưởng tới hiệu suất
không dây.
Apple, iPhone, iPad, iPad Air, và iPod touch là nhãn hiệu của tập đoàn Apple đã đăng kí ở Hoa Kì và các quốc
gia khác. HomeKit là nhãn hiệu của tập đoàn Apple.
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