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Hướng dẫn lắp đặt và sử dụng 

I. Cho khóa tay nắm/tay gạt 

   

II. Thông tin an toàn 

Đọc các hướng dẫn và lưu ý trong tờ hướng dẫn này 

trước khi lắp và sử dụng khóa.  

Giữ tờ hướng dẫn để tham khảo sau này.  

CẢNH BÁO:  

Nếu cửa cần được khoan, hãy tìm hiểu cách khoan 

cửa an toàn và tìm hiểu cách khoan cửa đúng 

trước khi thực hiện.   

 

HOẶC 

III. Trước khi lắp khóa – Các dụng cụ cần có 

Tùy chọn 

LƯU Ý:  

- Trước khi lắp đặt, hãy đọc toàn bộ hướng dẫn.  

- Để giữ màu hoàn thiện của khóa được bền, 

không lắp khóa trước khi sơn cửa. Lau khóa định 

kỳ bằng vải mềm và xà phòng nhẹ. Không dùng 

chất ăn mòn hay hóa chất mạnh và tránh các vật 

sắc.  

Các phần của khóa   

- Vít dài gắn khóa (2) 

- Vít ngắn (4)  

- Chìa khóa 

- Phần bên ngoài 

- Chốt  

- Phần bên trong  

*Vít chìm có thêm Tay gạt, Đế tròn, Đĩa gắn 

- Bản mặt 

- Mỏ khóa  

Cho vít nổi 

Cho vít chìm 

IV. Trước khi lắp khóa – Chuẩn bị cửa 

Lưu ý: Nếu cửa đã có lỗ khoan, bỏ qua bước này.  

Dùng bản mẫu dán vào cửa và khoan lỗ và đục 

chỗ lắp thân khóa   

Lưu ý: Khoan từ cả 2 bên để tránh bị tách gỗ.  

Chuẩn bị cạnh cửa: dùng mở khóa làm khuôn, khoan 

phần chốt khóa và các lỗ vít và đục phần lắp thân khóa 

cho đến khi gắn vừa mỏ khóa.  

Lưu ý: Để khóa hoạt động được, lỗ ở 

thân cửa phải khoan sâu 13 mm. 



2 

 

 

V. Lắp khóa 

Lắp chốt 

A. Lắp đúng 

bản mặt 

   

B. Đặt cỡ khóa Đúng 

Sai 

Lưu ý: Dựng thẳng chốt trước khi điều 

chỉnh cỡ khóa.  

C. Lắp chốt 

Lưu ý: Phần đuôi hướng về khung 

cửa  

Lắp tay nắm/ 

tay gạt 

Bên 

ngoài  

Bên trong 

Đối với vít nổi  

Đối với vít chìm  

(chỉ dành cho tay gạt) 

Tháo phần đế lót và tay cầm 

bên trong 

HOẶC 

 

HOẶC 

HOẶC 

Đảo chiều tay cầm  

(nếu muốn) 
Lưu ý: Tay cầm lắp đảo chiều không ảnh hưởng đến công năng sản phẩm.  

Lắp mỏ khóa 

Lưu ý: Nếu cần, gập phần chuôi trên mỏ 

khóa để cửa khít với cạnh cửa.  

H

O

Ặ

C 

Lưu ý: Phần cong 

quay ngược phía  

cửa. 


