
HƯỚNG DẪN SỬ CÀI ĐẶT KHÓA SMART RIM LOCK 

 
⦁  Thông số kỹ thuật: 

 
⦁  Điện áp: 12Vdc 

 
⦁  Dòng điện chờ: 60mA 

 
⦁  Khoảng cách đọc thẻ: 5~15mm 

 
⦁  Dung lượng thẻ: 2000 user 

 
⦁  Khoảng cách sử dụng bàn phím: 7m 

 
⦁  Khoảng cách tối đa dùng remote mở cửa: <50m 

 
⦁  Phụ kiện đi kèm: 

 
⦁  Lắp đặt: 

 
⦁  Đọc kỹ tài liệu kỹ thuật và thông số kỹ thuật. 

 
⦁  Trước khi lắp đầu đọc thẻ: 

 

 

 
 

 

 

⦁  Sau khi lắp đầu đọc thẻ: 

 

 



 
 

 

 

⦁  Đấu nối nút exit: 

 
⦁  Sơ đồ đấu nối: 

 

⦁  Thực tế: 

 

 

 
 

 

⦁  Hướng dẫn sử dụng cơ bản: 



 
⦁  Đăng ký thẻ, : 

 
⦁  Bước 1: Quét thẻ chủ (Management card) lên đầu đọc thẻ - đèn xanh sẽ 

chớp nháy liên tục. 

 

⦁  Bước 2: Quét thẻ cần đăng ký lên đầu đọc thẻ - sẽ nghe tiếng bíp. (có thể 

quét liên tục 2000 thẻ liên tục hoặc nhiều thẻ) 

 
⦁  Bước 3: Quét thẻ chủ (Management card) lên đầu đọc thẻ một lần nữa – và 

đợi đến khi đèn đỏ sẽ chớp nháy liên tục – Quét thẻ chủ (Management 

card) lên đầu đọc thẻ một lần nữa – sẽ có đèn xanh sáng và chuyển ngay 

sang mầu đỏ - vậy là đã đăng ký thẻ từ xong. 

 

⦁  Xóa thẻ: 

 
⦁  Quét thẻ chủ (Management card) lên đầu đọc thẻ - đèn xanh sẽ chớp nháy 

liên tục – Quét thẻ chủ (Management card) lên đầu đọc thẻ 1 lần nữa và giữ 

nguyên 6 giây – đèn báo sẽ chuyển sang mầu đỏ - Tất cả user đều bị xóa 

(bao gồm thẻ user, password user mở cửa, thẻ user). 

 

⦁  Hướng dẫn các tập lệnh dùng Remote: 

 
⦁  Chỉnh sửa password mặc định: (nên để remote gần khóa Smart Rim) 

 
⦁  Password mặc định là “9999”, và mặc định 4 số. 

 
⦁  Bước 1: bấm [*]+[password hiện tại]+[#] 

 
⦁ Bước 2: nhấn [*]+[01]+[#] 

 
⦁  Bước 3: bấm [*]+[password mới]+[#] 

 
⦁  Bước 4: bấm [*]+[password mới]+[#] (Nhập lại password), nếu password 

không trùng khớp giữa 2 lần nhập sẽ phát ra âm thanh “Bíp” “Bíp” và nó sẽ 

tự động trở về bước 3 – Nhập lại password. Nếu thành công sẽ nghe 1 tiến 

“Bíp…” dài và sẽ tự động thoát khỏi chế độ cài. 

 

⦁  Đăng ký thẻ chủ (Management card): 

 
⦁  Bước 1: bấm [*]+[password hiện tại]+[#] 

 
⦁  Bước 2: nhấn [*]+[02]+[#] (Lúc này đèn sẽ tắt) 

 
⦁  Bước 3: bấm [*]+[10 số mã thẻ(dãy số in trên thẻ)]+[#] hoặc [Quét trực tiếp 



thẻ lên trên đầu đọc thẻ mà không cần bấm lệnh này]. Nếu đúng sẽ phát ra 

tiếng “Bíp” và sẽ tự động thoát khỏi chế độ cài. 

 

⦁  Lưu ý: Thẻ chủ (Management card) chỉ có duy nhất 1 user, nên khi đăng ký 

thẻ chủ mới, thẻ chủ cũ sẽ tự mất đi. 



⦁  Cài đặt thời gian mở cửa: 

 
⦁  Bước 1: bấm [*]+[password hiện tại]+[#] 

 
⦁ Bước 2: nhấn [*]+[03]+[#] 

 
⦁  Bước 3: bấm [*]+[nhập từ 00~99]+[#] (Sau khi cài đặt xong sẽ tự động thoát 

khỏi chế độ cài) 

 

⦁  Chú ý: khoảng thời gian tối đa là 10s. Vậy 1s thì cài là 10. 

 
⦁  Đăng ký thẻ, password và remote: 

 
⦁  Bước 1: bấm [*]+[password hiện tại]+[#] 

 
⦁  Bước 2: nhấn [*]+[04]+[#] (và đèn xanh sáng) 

 
⦁  Bước 3: nhấn [*]+[Mã số thẻ (10 số) // nhập 4~8 số password mở cửa mới 

// nhấn nút trên Remote cần đăng ký ]+[#]; đối với thẻ thì Quét trực tiếp 

thẻ lên trên đầu đọc thẻ mà không cần bấm lệnh này. Nếu nghe “Bíp” nghĩa 

là đăng ký thành công, lúc này có thể đăng ký thêm: thẻ, password, remote 

nữa theo câu lệnh ở bước 3 (tối đa 2000 user). 

 

⦁  Bước 4: chờ khoảng 10-15s, đèn xanh chuyển sang đỏ sẽ kết thúc quá trình 

cài. 

 

⦁  Lưu ý: Mở cửa bằng password thì bấm [*]+[password đã đăng ký]+[#]; Mở 

cửa dùng thẻ [quét thẻ lên đầu đọc]; Mở cửa dùng Remote [nhấn nút trên 

Remote], Remote có 2 nút, vì vậy mỗi lần đăng ký chỉ 1 nút, nếu muốn dùng 

cả 2 nút phải nhấn 2 lần. 

 

⦁  Xóa thẻ, password và remote: 

 
⦁  Bước 1: bấm [*]+[password hiện tại]+[#] 

 
⦁  Bước 2: nhấn [*]+[07]+[#] (và đèn đỏ sáng) 

 
⦁  Bước 3: nhấn [*]+[Mã số thẻ (10 số) đã đăng ký // nhập 4~8 số password 

mở cửa đã đăng ký // nhấn nút trên Remote đã đăng ký ]+[#]; đối với thẻ 

thì Quét trực tiếp thẻ lên trên đầu đọc thẻ mà không cần bấm lệnh này. Nếu 

nghe “Bíp” nghĩa là đăng ký thành công, lúc này có thể xóa thêm: thẻ, 

password, remote nữa theo câu lệnh ở bước 3. 

 

⦁  Bước 4: Bước 3: nhấn [-] để thoát Hoặc chờ khoảng 10-15s, đèn xanh 



chuyển sang đỏ sẽ kết thúc quá trình xóa. 

 
⦁  Xóa tất cả user: 

 
⦁  Bước 1: bấm [*]+[password hiện tại]+[#] 

 
⦁  Bước 2: nhấn [*]+[19]+[#] (và đợi đến khi đèn đỏ sáng là đã xóa tất cả user) 

 
⦁  Bước 3: nhấn [-] để thoát. 

 
⦁  Hướng dẫn các tập lênh qua thẻ chủ (Management card): 

 
⦁  Đăng ký thẻ, password và remote: 

 
⦁  Bước 1: Quét thẻ chủ (Management card) lên đầu đọc thẻ - đèn xanh sẽ 

chớp nháy liên tục. 

 

⦁  Bước 2: có thể đăng ký thẻ // password // remote 

 
⦁  Để đăng ký thẻ thì Quét thẻ cần đăng ký lên đầu đọc thẻ - sẽ nghe 

tiếng bíp. (có thể quét liên tục 2000 thẻ liên tục hoặc nhiều thẻ) 

 

⦁  Để đăng ký password thì nhấn [*]+[nhập 4~8 số password mở cửa 

cần đăng ký]+[#] 

 

⦁  Để đăng ký remote thì nhấn nút trên Remote cần đăng ký 

 
⦁  Bước 3: Quét thẻ chủ (Management card) lên đầu đọc thẻ một lần nữa – và 

đợi đến khi đèn đỏ sẽ chớp nháy liên tục – Quét thẻ chủ (Management 

card) lên đầu đọc thẻ một lần nữa – sẽ có đèn xanh sáng và chuyển ngay 

sang mầu đỏ - vậy là đã đăng ký thẻ từ xong. 

 

⦁  Xóa thẻ, password và remote: 

 
⦁  Bước 1: Quét thẻ chủ (Management card) lên đầu đọc thẻ - đèn xanh sẽ 

chớp nháy liên tục. Quét tiếp thẻ 1 lần nữa và đợi đến đèn đỏ nhấp nháy. 

 

⦁  Bước 2: có thể xóa thẻ // password // remote 

 
⦁  Để xóa thẻ thì Quét thẻ cần đăng ký lên đầu đọc thẻ - sẽ nghe tiếng 

bíp. (có thể quét liên tục các thẻ đã đăng ký) 

 

⦁  Để xóa password thì nhấn [*]+[nhập 4~8 số password mở cửa đã 

đăng ký]+[#] 



⦁  Để xóa remote thì nhấn nút trên Remote đã đăng ký 

 
⦁  Bước 3: Quét thẻ chủ (Management card) lên đầu đọc thẻ một lần nữa – và đợi 

đến khi đèn đỏ sẽ chớp nháy liên tục – Quét thẻ chủ (Management card) lên 

đầu đọc thẻ một lần nữa – sẽ có đèn xanh sáng và chuyển ngay sang mầu đỏ - 

vậy là đã đăng ký thẻ từ xong. 

 

⦁  Xóa tất cả user: 

 
⦁  Quét thẻ chủ (Management card) lên đầu đọc thẻ - đèn xanh sẽ chớp nháy liên 

tục – Quét thẻ chủ (Management card) lên đầu đọc thẻ 1 lần nữa và giữ nguyên 6 

giây – đèn báo sẽ chuyển sang mầu xanh – Lấy thẻ ra và đèn chuyển sang mầu 

đỏ - Tất cả user đều bị xóa (bao gồm thẻ user, password user mở cửa, thẻ user). 

 

⦁  Reset khóa về mặc định 

 




