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1. Phương thức mở bằng vân tay và mật mã 

a. Phương thức mở 

- Đầu tiên, kéo hộp an toàn ra để thấy bản điều khiển (kéo ngăn kéo), sau đó chạm vào bàn 

phím cảm ứng, sau khi đèn bàn phím sáng nhấn *1234# (mật mã mặc định 1234) sẽ thấy đèn 

báo OK sáng và âm thanh “Di” phát ra thì ngăn kéo tự động mở 

b. Mở bằng mật mã 

- Lần đầu mở khóa, người dùng có thể nhấn *1234# để mở sau khi hệ thống được kích hoạt 

(kéo ngăn kéo -> chạm vào bàn phím cảm ứng). 

- Sau khi mật mã đã được cài đặt, người dùng chỉ có thể dùng mật mã đã được cài đặt để mở 

(mật mã dài từ 4 – 6 ký tự). Nhấn “*mật mã#” để mở. 

- Nếu mật mã đúng, hộp an toàn sẽ phát ra tiếng “Di” và đèn báo OK  nhấp nháy trong vài giây. 

- Nếu mật mã không đúng, hộp an toàn sẽ phát ta tiếng “Di” và đền báo ERR màu đỏ nhấp nháy 

3 lần. 

c. Mở bằng vân tay 

- Lần đầu tiên mở khóa, người dùng có thể dùng bất kỳ vân tay nào để mở hộp an toàn. 

- Khi vân tay đã được cài đặt, người dùng chỉ có thể dùng đúng vân tay đã cài đặt để mở bằng 

cách đặt vân tay lên đầu đọc. 

- Nếu vân tay đúng, hộp an toàn sẽ phát ra tiếng “Di” và đèn báo OK  nhấp nháy trong vài giây. 

- Nếu vân tay không đúng, hộp an toàn sẽ phát ta tiếng “Di” và đền báo ERR màu đỏ nhấp nháy 

3 lần. 

2. Cài đặt mật mã, vân tay 

- 3 vân tay hoặc mật mã đầu tiên của User sẽ được xem như là mật mã hoặc vân tay quản trị 

(Admin). 

- Nếu muốn đăng ký User( vân tay hoặc mật mã), đầu tiên nhấn nút reset ở hộp an toàn và 

nhập mật mã quản trị trước (lưu ý nhập “*mật mã quản trị ban đầu#” =  “*1234#”). Mật mã 

quản trị ban đầu là 1234. 

Sau khi nhập mật khẩu hoặc vân tay thì mã quản trị ban đầu sẽ mất và lúc này mật khẩu quản 

trị sẽ là 3 User đầu tiên (vân tay hoặc mật khẩu) 

- Đăng ký User: Đầu tiên cần phải nhất nút reset và đợi cho đến khi nghe tiếng kêu ngắn, sau đó 

nhập “*mật mã quản trị #” => nếu nhập đúng bạn đã xác thực thành công, hộp an toàn sẽ 

phát ra tiếng “DO, RE”, và đèn OK sẽ nhấp nháy =>Sau đó nhập “mật mã User #” 2 lần hoặc 

đặt dấu vân tay 2 lần. Khi đã đăng ký User thành công, hộp an toàn sẽ phát ra tiếng “Di” và 

đèn OK sẽ nhấp nháy trong vài giây và sau đó hộp an toàn sẽ tắt. Khi đăng ký User bị lỗi, hộp 

an toàn sẽ phát ra tiếng “Di” và đèn ERR sẽ nhấp nháy. 

- Xóa cài đặt về mặc định: Nhấn nút reset trong hơn 5s tới khi nghe tiếng “Di” 2 lần. Sau đó sẽ 

nghe tiếng “Di” cùng với đèn báo OK nhấp nháy trong vài giây. Khi đó hệ thống đã trở về mặc 

định và hộp an toàn tắt. 

- Nếu nhập sai mật mã hoặc vân tay 5 lần liên tiếp thì hộp an toàn sẽ báo đèn ERR và hộp sẽ 

phát ra tiếng kêu 30s và ngưng hoạt động trong 60s. Người dùng có thể rút pin ra hoặc đợi 60s 

rồi nhập mật mã, vân tay lại.  


