SCHLAGE SENSE™
Khóa thông minh
Hướng dẫn lắp đặt

Tải ứng dụng
Schlage Sense
để khởi động!

Schlage Sense™

Hướng dẫn lắp đặt
Bộ phận cấu thành
Mẫu Camelot được thể hiện trong toàn bộ hướng dẫn.

Tấm đỡ

Chìa khóa
dự phòng

Nắp khay pin

Màn hình
cảm ứng

Hệ thống
báo động

Mỏ khóa

Chốt

Tấm gia cố

Bộ vít

Chốt/Vít cho
mỏ khóa (4)
Vít cho
Tấm đỡ (2)
Vít cho
Hệ thống báo động

Vít gia cố (2)

Cần trợ giúp?
Để xem tài liệu kỹ thuật và video,
vào schlage.com hoặc Trung tâm
trợ giúp trong ứng dụng Schlage Sense.
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Hoa Kỳ: 888-805-9837
Canada: 800-997-4734
Mexico: 018005067866

Bắt đầu!
Một khi bạn đã có đủ tất cả các dụng cụ, hãy làm theo từng bước thật cẩn thận và đúng thứ tự. Bởi
vì đây là khóa điện tử nên thứ tự các bước rất quan trọng. Nếu bỏ qua một bước, bạn có thể phải
đặt lại cài đặt gốc và bắt đầu lại.
Công cụ bắt buộc phải có:
• Tua vít Phillips
Có thể sử dụng tua vít tay hoặc tua
vít điện, nhưng KHÔNG ĐƯỢC sử
dụng khoan điện

Công cụ có thể cần đến:
• Thước cuộn
• Tua vít đầu phẳng
• Bút chì
• Khối gỗ
• Búa

CHÚ Ý LẮP ĐẶT! XIN HÃY ĐỌC!
• KHÔNG sử dụng máy khoan điện để lắp đặt vì có thể làm hỏng khóa!
• Vui lòng đọc toàn bộ hướng dẫn trước khi gọi đến bộ phận hỗ trợ khách hàng.
• KHÔNG lắp pin trước khi lắp khóa! Làm theo hướng dẫn đúng thứ tự!
• Nếu trước đây bạn đã lắp khóa lên một cánh cửa khác, TRƯỚC TIÊN bạn PHẢI đặt lại
Cài đặt gốc! Xem Hướng dẫn sử dụng để biết thêm thông tin.
• Khóa này được thiết kế để hoạt động tại nhiệt độ sau:
• Phần thân khóa bên ngoài (gắn bên ngoài): -31˚F (-35˚C) đến 151˚F (66˚C)
• Phần thân khóa bên trong (gắn bên trong): 14˚F (-10˚C) đến 120˚F (49˚C)
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1

Tải ứng dụng

Tải ứng dụng Schlage Sense từ App Store. Chỉ cần tìm cụm từ "Schlage Sense"
để thấy ứng dụng này.

Công nghệ Apple HomeKit™ cung cấp giải pháp kiểm soát đèn, cửa ra vào, bộ điều nhiệt, và
nhiều thứ khác trong nhà qua iPhone®, iPad®, hoặc iPod của bạn.
HomeKit yêu cầu phải có iPhone, iPad, hoặc iPod với iOS từ 8.4 trở lên.

2 Xem video hướng dẫn lắp đặt
Bạn có thể truy cập các video hướng dẫn cài đặt trong ứng dụng! Các video này sẽ giúp bạn
hình dung tổng quan quá trình cài đặt.
Ngoài ra, hãy truy cập answer.schlage.com và sau đó nhấp vào Schlage Sense.

3 Kiểm tra căn chỉnh cửa/ khung hiện tại
Vì chốt khóa bật ra tự động, cửa và khung cần phải được căn chỉnh chuẩn. Kiểm tra các điểm sau
để xác định liệu căn chỉnh hiện tại có cần điều chỉnh không.
† Tôi có thể khóa cửa mà không cần đẩy, kéo hoặc nâng cửa.
† Căn chỉnh cửa cho phép khóa cửa dễ dàng, trơn tru tại mọi thời điểm
† Khi cửa đóng, có đủ chỗ cho chốt bật ra 1" (2,54 cm) vào khung khi khóa cửa.
Nếu thiếu một trong các điểm trên, bạn sẽ cần điều chỉnh cửa và/hoặc khung. Vui lòng truy cập
answers.schlage.com để biết thêm thông tin.

4 Tháo chốt hiện tại ra khỏi cửa
Tháo toàn bộ chốt khóa, bao gồm cả cò khóa. Bạn cũng có thể muốn tháo mỏ khóa ra.

»
»
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Để duy trì chuẩn BHMA cấp 1, bạn phải lắp đặt tấm gia cố và mỏ khóa kèm theo (Xem bước 7d ở trang 7).

Chốt Schlage tiêu chuẩn được minh họa dưới đây. Kiểm tra với nhà sản xuất chốt của bạn nếu bạn
cần giúp đỡ.

5 Kiểm tra kích thước cửa/khung
Đo kích thước như hiển thị. Nếu kích thước cửa của bạn
không khớp, bạn cần phải thay đổi sắp đặt cửa. Truy cập
answers.schlage.com để xem hướng dẫn khoan.
Nếu cửa của bạn dày hơn 1 3/4" (~44 mm), bạn sẽ cần một
bộ dụng cụ cho cửa dày. Vui lòng gọi Dịch vụ khách hàng

Gọi miễn phí từ:
Hoa Kỳ.: (888) 805-9837
Canada: (800) 997-4734
Mexico: 018005067866

Ghi lại các kích thước đường chéo và cỡ khóa của bạn ở trang này. Bạn sẽ cần các kích thước này để lắp đặt.

Đường chéo
Đường kính

Cỡ khóa
2,375” (60 mm)
HOẶC
2,75” (70 mm)

2,175” (53 mm)
HOẶC
1,5 " (38 mm)

Hèm cửa

Nếu đường chéo của bạn

là 1,5” (38mm), xemtháo
miếng đệm trang 14.
Lỗ 1” (25 mm)

Lỗ sâu ít nhất
1” (25 mm)

Tối thiểu 5"
(127 mm)

Tay gạt này tượng trưng
cho tay nắm tròn/
tay gạt lắp sẵn trên cửa.

Độ dày cửa
1,375” (35mm)
đến 1,75” (44mm)

6 Xác định vị trí mã cài đặt và mã truy cập
Các mã được in trên nhãn dán ở mặt trước của Hướng dẫn sử dụng. Bạn sẽ cần mã này để vận
hành khóa. Các mã này cũng có ở mặt sau của Hệ thống báo động.

»

KHÔNG gỡ bỏ nhãn dán khỏi phần sau khóa của bạn! Nếu bạn mất mã của mình, bạn có thể đặt lại
khóa của mình về mã mặc định này.

» Mã thiết lập HomeKit được sử dụng để kết nối khóa của bạn với iPhone, iPad hoặc iPod.
SCHLAGE SENSE™
Smart Deadbolt
User Guide

Một nhãn có in Mã cài đặt và Mã truy cập
mặc định.
Nhãn còn lại có ghi mã cài đặt HomeKit.

XXX-XX-XXX

0000000

Setup Code
Código de configuración
Code de configuration

Place Label Here
XXX-XX-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
00000000 00
00000000 0
Place Ver.:1.00Label 000000 000000Here
Pro gr am m ing
cod e:x xx xxx
Poner Us er code A: xxxx
PlacerUserl’autocollantcodeB:x x
xx
Firmware

laetiqueta

aquí
ici

PLEASE KEEP
THIS GUIDE

CONSE RVE
ESTA GUÍA

You will need
these codes to
operate y our lock!

¡Necesitará
estos código s
para operar la

Vous aurez besoin de
ces codes pour faire

cerradura!

VEUILLEZ
CONSE RVE RCE
GUIDE

fonctionner la serrure!

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

R-NZ Only
Z10283
N10283
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7 Lắp đặt chốt và mỏ khóa
7a

Điều chỉnh chiều dài chốt, nếu cần.

• Nếu cỡ khóa (xem bước 5 ở trang 5) của cửa ra vào là 2,375" (60 mm), bạn không cần
phải làm bất cứ điều gì. Tiếp tục sang bước 7b.
• Nếu cỡ khóa (xem bước 5 ở trang 5) của cửa của bạn là 2,75" (70 mm), bạn cần điều
chỉnh chốt của bạn. Xoay bản mặt cho đến khi nút cài bật lên nấc 2,75’’.

Xoay
bản mặt

Đảm bảo là nút cài
bật lên đúng nấc

7b

»

Thay đổi bản mặt, nếu cần
Tại bước 7c, lắp đặt của bạn sẽ phụ thuộc vào loại cạnh cửa mà bạn dùng ở đây.

Không có lỗ mộng
Nếu cửa của bạn trông như thế này, hãy
hoàn thành các bước dưới đây.

Lỗ mộng
Nếu cửa của bạn trông như thế này, bạn
không cần làm gì. Sang bước 7c.

HOẶC

HOẶC

1. Sử dụng một tua vít đầu phẳng để
nâng bản mặt lên

Lỗ mộng thay thế
Sử dụng bản mặt có góc vuông
nếu muốn.

1. Dùng một tua vít đầu phẳng để nhấc
bản mặt ra.
2. Tháo bỏ tấm hậu.

2. Ấn bản mặt có góc vuông vào vị trí.
Bản mặt có thể không cố định đến khi lắp vít ở
bước tiếp theo.

3. Trượt bản mặt tròn vào vị trí.

3. Đến bước 7c, Hình A.
4. Đến bước 7c, Hình B.
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7c

Lắp chốt vào cửa

Chọn hình dưới đây giống cửa của bạn.
Hình A: Lỗ mộng

Hình B: Không có lỗ mộng

Đảm bảo chữ
TOP hướng
lên khi lắp
chốt

E

HOẶC

Kích cỡ thực (2)
Dùng một khối gỗ và
búa để gõ chốt vào vị trí.
Không cần sử dụng vít.

7d

Lắp mỏ khóa vào khung.

Lắp tất cả các bộ phận được minh họa để đảm bảo an ninh tối đa.

»

Để duy trì chuẩn BHMA cấp 1, bạn phải lắp tấm gia cố và mỏ khóa đi kèm.

Hèm cửa

Đảm bảo lỗ này sâu
ít nhất 1" (25 mm).

Kích cỡ thực (2)

Vít gia cố: Kích cỡ thực (2)

»

Các vít gia cố có thể không vừa với cửa có đèn bên.
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7e

Kiểm tra căn chỉnh chốt

1. Đóng cửa.
2. Chèn một tua vít đầu phẳng vào khe trong chốt, như trong hình dưới.
3. Xoay tua vít về phía cạnh cửa để chốt bật vào lỗ trong khung. Thao tác này cần phải trơn tru.
Bạn có thể xoay tua vít 90˚, cho chốt bật ra tối đa.
4. Nếu thao tác này không trơn tru, hoặc nếu chốt không bật ra hết, hãy điều chỉnh sắp đặt cửa.
Truy cập answers.schlage.com và xem thêm hướng dẫn tại video Căn chỉnh chuẩn của cửa và
khung để khóa vận hành trơn tru.
5. Rút (mở khóa) chốt trước khi tiếp tục sang bước 8.

»

Nếu chốt vẫn chà xát vào mỏ khóa, hãy liên hệ Hỗ trợ Khách hàng để lấy mỏ khóa thay thế với khoảng
trống rộng thêm 0,06"(2 mm).

CẢNH BÁO
Kiểm tra từ bên trong để
tránh bị khóa bên ngoài!
Nếu bạn có thể xoay
tua vít trọn góc 90°, thì
chốt sẽ được bật ra hết.

Rút chốt trước khi
tiếp tục bước 8.

8 Lắp Màn hình cảm ứng
8a

Lắp màn hình cảm ứng ở mặt ngoài cửa

Luôn tháo miếng đệm đối với đường chéo 1,5" (38mm). Xem Tháo miếng đệm ở trang 14 trước
khi tiếp tục.

»

»
»

Kẹp chèn vào đường chéo (xem bước 5 ở trang 5) để hỗ trợ giữ bàn phím trên cửa.
Màn hình cảm ứng thường được lắp đặt trơn tru. Nếu không, kiểm tra xem chốt đã được đặt tại đúng
cỡ khóa chưa (xem bước 7a ở trang 6)

LƯU Ý: Nếu bạn có một đường chéo (xem bước 5 ở trang 5) nhỏ hơn 2 1/8" (54mm), có thể khóa không lắp
được trơn tru. Bạn có thể tháo tấm đệm ra.

Kẹp chèn
vào đường chéo

Căn chỉnh giắc
cắm vào khe

Kéo cáp đi dưới
chốt

8

8b

»

Lắp tấm đỡ vào mặt trong cửa

Đảm bảo rằng Màn hình cảm ứng và Tấm đỡ nằm thẳng trên cửa trước khi vặn vít. Vặn thật chặt các
ốc vít để tránh khóa bị xê dịch theo thời gian.

Giữ Màn hình cảm ứng ở bên
ngoài cửa trong khi vặn vít.

Đảm bảo vòng tròn lõm
hướng về cánh cửa.

Kéo dây cáp
đi qua khe cắm
Kích cỡ thực (2)

9 Lắp đặt Hệ thống báo động
9a

Tháo nắp đậy pin ra khỏi Hệ thống báo động.

CẢNH BÁO XẢ TĨNH ĐIỆN
Chạm vào bảng mạch điện có
thể làm hỏng khóa!

KHÔNG tháo khay
pin!

9

9b

Xác định vị trí các vít trong bước 9d trước khi bắt đầu bước này để dùng khi cầm.

ENGLISH

»

Nối dây cáp vào Hệ thống báo động

9c

Lắp đặt Hệ thống báo động

1. Căn chỉnh giắc cắm vào khe như hình dưới.
2. Đưa dây cáp vào rãnh.
3. Sau đó trượt Hệ thống báo động về phía cửa

10

Đầu nối chỉ khớp một chiều. Khớp
các đầu nối trên đầu dây với các đầu
nối trên bảng mạch.

9d

Cố định Hệ thống báo động vào Tấm đỡ.

Lắp vít thấp hơn trước.

Kích cỡ thực

Kích cỡ thực

8-32 x 1,17”

8-32 x .187 UP
FHMS

CHÚ Ý
Không xoay chốt xoay ở thời điểm này. Chốt có thể không dễ xoay.
Cài đặt sẽ được thực hiện sau khi hoàn tất lắp đặt.

10 Lắp pin
10a Lắp pin vào khay pin
1. Tháo đầu nối
CẢNH BÁO XẢ TĨNH ĐIỆN!

2. Tháo khay pin
3. Lắp 4 pin kiềm AA chất lượng cao
»

Chạm vào bảng mạch có thể
làm hỏng khóa!
Pin Lithium có thể hoạt động không chuẩn.

4. Thay khay pin một cách cẩn thận, phần pin hướng
về phía cửa.
5. Lắp đầu nối trở về vị trí.

+

+

-

- +
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+

-

10b Lắp nắp khay pin

Lỗ cắm loa
KHÔNG lắp vít!

11 Thiết lập khóa
1. Mở cửa, nếu cửa chưa mở.
2. Nhấn nút Schlage ở bên ngoài.
3. Nhập một trong những mã truy cập mặc định vào khóa
(xem nhãn tại bước 6 ở trang 5)
4. Khóa sẽ thực hiện cài đặt theo thông lệ. Đợi cho đến
khi chốt ngừng lại trước khi tiếp tục.

»

Nếu Màn hình cảm ứng không sáng lên thời điểm này,
bạn có thể gặp sự cố về nguồn. Lắp pin mới và đảm bảo
dây pin đã được nối (xem bước 10a ở trang 11). Nếu
vẫn không có tác dụng, kiểm tra cáp đã được nối và
không bị uốn cong (xem bước 9b ở trang 10).

12 Kiểm tra khóa
CẢNH BÁO

»

Để có thông tin đầy đủ về cài đặt và các tín hiệu
nháy/bíp, xem Hướng dẫn cài đặt và Khắc
phục sự cố trong Hướng dẫn sử dụng.

Nhớ cầm chìa khóa theo trong quá trình
thử khóa để tránh bị khóa ở ngoài!

12a Bật chốt (khóa) bằng cách sử dụng chốt xoay bên trong.
1. Đóng cửa.
2. Xoay chốt xoay về phía khung cửa để bật chốt.
Hoạt động này có trơn tru không?
CÓ

Tiếp tục đến
bước 12b
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KHÔNG

Bạn có thể cần điều chỉnh cửa/ khung.
Tiếp tục đến bước 12b để thử nghiệm
thêm
hoặc
vào
trang
web
answers.schlage.com và xem hướng dẫn
điều chỉnh tại video Căn chỉnh cửa và
khung chuẩn cho khóa vận hành trơn
tru.

12b Bật chốt (khóa) bằng Màn hình cảm ứng.
1. Mở khóa cửa bằng chốt xoay nếu khóa chưa mở.
2. Cầm theo chìa khoá và nhớ mã truy cập mặc định!
Đi ra ngoài và đóng cửa.
3. Nhấn nút Schlage ở bên ngoài.
4. Chốt phải bật ra.
Chốt có bật ra (khóa cửa) không?
KHÔNG
Bạn cần phải điều chỉnh
cửa/khung.
Truy cập
answers.schlage.com để
xem hướng dẫn điều
chỉnh.

CÓ
Phải mất hai lần khóa mới bật ra
được?
Mỗi lần có vẻ giống
hai chu kỳ.

KHÔNG

Căn chỉnh
đã chuẩn

CÓ

Khóa có cả chế độ công suất thấp và chế độ
công suất cao. Đầu tiên khóa sẽ thử với mức
công suất thấp, nếu được thì sẽ thử với công
suất cao. Sau ba lần sử dụng công suất cao,
khóa sẽ luôn sử dụng chế độ công suất cao
thay vì thử hai lần. Bạn có thể muốn điều
chỉnh cửa/khung của bạn để tiết kiệm pin,
nhưng điều này không cần thiết.

12c Rút chốt (mở khóa) bằng Màn hình cảm ứng.
1. Nhấn phím Schlage.
2. Nhập một trong các Mã truy cập mặc định vào khóa
3. Chốt phải rút lại.
Chốt có rút lại (cửa mở) chưa?
KHÔNG

Sử dụng chìa khóa để mở
khóa. Bạn cần điều chỉnh cửa/
khung. Truy cập
answers.schlage.com để xem
hướng dẫn điều chỉnh.

CÓ

Căn chỉnh
đã chuẩn

12d Nếu không khóa hoặc mở khóa được
1. Nếu Màn hình cảm ứng không sáng, bạn có thể gặp sự cố về nguồn. Lắp pin mới và đảm bảo
đầu nối pin đã được kết nối (xem bước 10a ở trang 11). Nếu không được, đảm bảo dây cáp
được nối với Hệ thống báo động và không bị uốn cong (xem bước 9b ở trang 10).
2. Nếu khóa vẫn đang còn pin nhưng bạn cần điều chỉnh cửa/khung, vui lòng truy cập
answers.schlage.com để xem hướng dẫn điều chỉnh hoàn chỉnh và video.

13

Tháo miếng đệm
(Là lựa chọn cho các đường chéo nhỏ)
CHỈ ÁP DỤNG nếu cửa của bạn có đường chéo nhỏ hơn 2,125"(54 mm), tháo miếng đệm như
trong hình.

ENGLISH

Đường chéo
nhỏ hơn
2,125 (54 mm)

1. Tháo vít
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2. Xoay và tháo miếng đệm

3. Thay vít

13 Tiếp tục với Hướng dẫn sử dụng
Khóa của bạn đã được cài đặt và hoạt động. Tiếp tục đọc Hướng dẫn sử dụng để có thông
tin đầy đủ về cách cài đặt, vận hành khóa và báo động.

ENGLISH

Thắc mắc về sản phẩm
Khóa thông minh Schlage Sense™?

Đừng trả lại hàng!
Trước hết hãy để chúng tôi giúp bạn!

Apple, iPhone, iPad, iPad Air, và iPod touch là các nhãn hiệu của Apple Inc., đăng ký tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác.
HomeKit là nhãn hiệu của Apple Inc.

Cần trợ giúp?
Để xem tài liệu kỹ thuật và video,
truy cập schlage.com hoặc tải
ứng dụng Schlage Sense.

Hoa Kỳ: 888-805-9837
Canada: 800-997-4734
Mexico: 018005067866
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