
 

 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT KHÓA YLOCK YL-8870 
TÀI KHOẢN: 

- Tài khoản Master: Là tài khoản có quyền mở khóa và có quyền để vào cài đặt khóa 

- Tài khoản Người dùng: Là tài khoản có quyền mở khóa 

RESET KHÓA VỀ CÀI ĐẶT BAN ĐẦU 

- Nhấn giữ nút SET chờ nghe âm thanh thông báo thì nhấn # để xác nhận 

- Ở trạng thái mặc định tất cả các vân tay, tất cả các thẻ từ đều có thể mở được cửa mà không cần 
cài đặt. 

CÀI ĐẶT TÀI KHOẢN MASTER LẦN ĐẦU SỬ DỤNG 

Có thể đặt tối đa tổng cộng 03 tài khoản Master. Nhấn nút SET và thực hiện: 

* Đặt vân tay 2 lần để cài vân tay có quyền Master 

* Quẹt thẻ để cài thẻ có quyền Master 

* Nhập 2 lần mật mã 6-10 ký tự + # để cài mật mã có quyền Master. 

THÊM TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG (Tối đa 30 mật khẩu và 993 Vân tay + Thẻ) 

- Nhấn * và # và nhập Tài khoản Master để vào cài đặt 

- Nhấn 1 và # để thêm người dùng 

- Nhấn số bất kỳ (0-9) và # để vào phân nhóm người dùng và thêm người dùng trong nhóm: 

* Đặt vân tay 2 lần để cài vân tay 

* Quẹt thẻ để cài thẻ 

* Nhập 2 lần mật mã 6-10 ký tự + # để cài mật mã 

XÓA NGƯỜI DÙNG 

- Nhấn * và # và Tài khoản Master để vào cài đặt 

- Nhấn 2 và # để xóa người dùng: 

* Xóa nhóm người dùng: Nhấn 1 và # tiếp theo nhấn Nhóm (0-9) và # để xóa cả nhóm 

* Xóa 1 người dùng cụ thể: Nhấn 2 và # tiếp theo nhấn số ID (000-999) và # để xóa 1 người 
dùng cụ thể (ID người dùng khi cài thêm vào ban đầu sẽ có số thứ tự từ 000 đến 999 được thông 
báo khi thêm thành công) 

* Xóa tất cả người dùng: Nhập 3 và # để xóa tất cả. Sau khi xóa thì chỉ Master mở được khóa 

 



CHẾ ĐỘ MỞ KHÓA KÉP 

Ở chế độ mở khóa kép người dùng phải Sử dụng Vân tay + Mật mã hoặc 2 vân tay khác nhau hoặc 
2 mật mã khác nhau mới có thể mở cửa: 

- Nhấn * và # và Tài khoản Master để vào cài đặt 

- Nhấn 3 và # để vào cài đặt các chức năng mở rộng 

- Nhấn 1 và # để vào cài đặt chế độ mở khóa kép 

* Nhấn 1 và # để bật chế độ mở khóa đơn 

* Nhấn 2 và # để bật chế độ mở khóa kép 

CHẾ ĐỘ PASSAGE MODE 

Ở chế độ Passage mode Khóa có thể mở tự do cả trong lẫn ngoài thích hợp ví dụ Phòng họp nhiều 
người ra vào, nhà có khách nhiều người ra vào. 

- Bật chế độ mở cửa tự do: Mở khóa sau đó nhấn # và 1 để Bật 

- Tắt chế độ mở cửa tự do: Đánh thức khóa và nhấn # để Tắt 

 


