
Hướng dẫn sử dụng

Khóa điện tử

SCHLAGE S-6500F

 Lưu ý
Vui lòng nhận đầy đủ thông tin mua hàng và thông tin sản phẩm từ cửa 
hàng và người lắp đặt. Nếu không có thông tin mua hàng chính xác trên 
phiếu bảo hành, Quý khách sẽ gặp bất lợi về các dịch vụ hậu mãi sau này. 
Chức năng và thiết kế của sản phẩm có thể thay đổi mà không báo trước 
nhằm cải thiện chất lượng sản phẩm. 
Rất cảm ơn Quý khách đã mua sản phẩm của chúng tôi. 
Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn và sử dụng sản phẩm theo đúng hướng dẫn. 

gnớưh nểyuhc od ựT
Tay nắm đẩy-kéo 

Tự động thông minh
Chức năng An toàn

Hướng dẫn bằng 
giọng nói

Hướng dẫn kiểm tra 
trạng thái 

Báo động
xâm nhập 

Chức năng kết hợp 
không dây (chỉ áp 
dụng cho EL9500)
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 Lưu ý an toàn

Không tự ý tháo hoặc thay đổi kết cấu khóa. Việc tự ý lắp đặt hoặc tháo khóa cửa có thể 
gây hỏng sản phẩm. Các hư hại đối với sản phẩm do những người không được phép gây 
ra có thể dẫn đến những hư hỏng đối với tài sản của Quý khách. Vui lòng liên hệ Dịch vụ 
Khách hàng của chúng tôi qua Hotline: miễn phí 0902.914.222 (từ thứ 2 đến Chủ Nhật / 8:30 
- 17:30).

Nếu sản phẩm tạo ra khí độc hoặc khói, vui lòng tháo pin ra khỏi khóa ngay. Nếu Quý 
khách không phản ứng ngay lập tức, sản phẩm có thể bị hư hỏng nặng.

Vui lòng không để sản phẩm tiếp xúc với nước hoặc các loại chất lỏng. Nếu sản phẩm 
tiếp xúc với nước muối hoặc chất lỏng, vui lòng lau khô bằng khăn mềm.  Nếu hơi ẩm 
hoặc chất lạ thấm vào trong sản phẩm, lập tức tháo pin và liên hệ Trung tâm Dịch vụ 
Khách hàng của chúng tôi để được hướng dẫn xử lý. Việc sử dụng sản phẩm đã bị nhiễm 
các chất lạ có thể gây ra vấn đề trong sử dụng.

Vui lòng kiểm tra pin định kỳ 6 tháng một lần để đảm bảo rằng pin không bị chảy nước 
và nơi lắp pin không bị bẩn. Nếu pin bị chảy nước, vui lòng lau sạch bằng vải khô và thay 
pin mới. Trong trường hợp tiếp xúc với phần pin bị chảy nước, hãy rửa sạch ngay bằng 
nước và xà phòng. 

Không vệ sinh sản phẩm bằng những chất dễ cháy như cồn, benzene hoặc dung môi. 
Các chất này có thể làm hỏng bề mặt khóa hoặc gây hỏa hoạn.

Không nên để pin tiếp xúc trực tiếp với nguồn nhiệt hoặc lửa, hoặc ngâm trong nước vì 
pin có thể sẽ bị rò rỉ hoặc nổ, gây hư hỏng nặng. Vui lòng không sử dụng pin đã bị hỏng.

Không để điện cực của pin điện cực tiếp xúc với kim loại như chìa khóa vì có thể sẽ 
khiến pin nóng lên, gây cháy nổ hoặc hư hỏng nặng.

Vui lòng không đóng cửa bằng chốt khóa khi đang ở vị trí khóa. Có thể gây hư hỏng đối 
với sản phẩm hoặc lỗi về chức năng

Không dùng lực để mở nắp khóa trước. Có thể gây hư hỏng đối với sản phẩm hoặc lỗi về 
chức năng.

Không dùng pin mới chung với pin cũ. Luôn sử dụng pin Alkaline mới. Vui lòng đảm bảo 
rằng pin được lắp đúng chiều (+/-) theo ghi chú trong hộp pin. Nếu không, có thể xảy ra 
tình trạng rò rỉ hoặc cháy nổ.

Không treo vật nặng hoặc túi xách v.v. trên tay nắm. Có thể làm hỏng tay nắm hoặc lỗi về 
chức năng.
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gnụd ửs ihk cớưrT .I

Chức năng chuyển đổi tay nắm Gạt <-> Kéo tiện lợi
Chiều đẩy và kéo cửa có thể thay đổi tùy ý theo hướng mở cửa. 

Tay nắm an toàn, tự động thông minh 
Hoạt động của tay nắm bên trong bị hạn chế để ngăn sự xâm nhập từ bên ngoài. 

Phương pháp cài đặt hai chiều: thân khóa lưỡi gà có mô-tơ
Thân khóa thuận tiện cho việc lắp đặt, do có thể điều chỉnh theo hướng trái/phải.

Chức năng cài đặt khóa tự động (A)/thủ công (M) A <-> M 
Có thể cài đặt chế độ khóa tự động và thủ công chỉ bằng với nút chuyển đổi từ bên trong.

Chức năng tự động khóa 
Nếu người dùng không mở cửa sau khi mở khóa, khóa sẽ tự động khóa lại để bảo mật.

Chức năng khóa kép
Khi chức năng khóa kép được kích hoạt, cửa không thể mở được từ bên ngoài, ngay cả khi 
dùng thẻ, mật khẩu hoặc dấu vân tay đã đăng ký (trừ chìa khóa cơ)

Chức năng im lặng 
Có thể mở cửa mà không gây ra âm thanh hoạt động làm ảnh hường đến những người xung 
quanh.

Hiển thị mức pin và báo hiệu thời gian cần thay pin 
Dễ dàng kiểm tra tình trạng pin với 3 mức hiển thị và có báo hiệu bằng âm thanh và đèn về thời gian cần 
thay pin.

Chức năng báo động xâm nhập
Khi có người dùng búa hoặc vật dụng nào đó để mở cửa bằng lực, khóa sẽ ngừng hoạt động và 
phát âm báo động.

Chống trộm và đột nhập
Khi nhập sai mật khẩu 3 lần, khóa thẻ 3 lần hoặc dấu vân tay 5 lần, hệ thống báo động sẽ được 
kích hoạt và phát ra âm thanh, đồng thời toàn bộ chức năng của khóa sẽ ngừng hoạt động trong 3 
phút.

Tính năng sản phẩm
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Chức năng xáo trộn mã
Cho phép nhập số ngẫu nhiên bất kỳ trước khi nhập mật khẩu thật để phòng trường hợp lộ 
mật khẩu khi mở khóa vào nhà trong sự hiện diện của bạn bè hoặc người khác.

Chế độ thông thường/Chế độ bảo mật
Chế độ thông thường: Dễ dàng sử dụng đối với người dùng thông thường. 

Chế độ bảo mật: Mức bảo mật cao nhờ chức năng quản lý, cho phép đăng ký cá nhân và 
xóa chức năng mà chế độ bình thường không có. 

Chức năng tùy chọn
Nút tùy chọn: Dùng để đăng ký hoặc thay đổi cài đặt của các chức năng tùy chọn.
1. Đăng ký và cài đặt cho kết nối thẻ từ
2. Thay đổi cài đặt ngôn ngữ
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Biểu tượng mô tả chức năng

Hướng dẫn sạc pin nhanh trong trường hợp khẩn cấp
/Hướng dẫn sử dụng chìa khóa cơ

Hướng dẫn sử dụng chức năng xáo trộn mã

  Sạc pin nhanh

Mật
khẩu C Khóathẻ

  Chìa khóa cơ

Sử dụng Mở nắp đậy Đẩy hoặc kéo tay nắm
và mở cửa

    Hướng dẫn sử dụng chức năng xáo trộn mã

Sử dụng
RAN
DOM
CODE

C

Hướng dẫn thay pin

Nếu đèn của pin chuyển sang màu ĐỎ đồng thời báo hiệu nhấp nháy và phát ra âm thanh,
vui lòng tháo nắp pin và thay toàn bộ 8 pin, loại 6V (1.5V, cỡ 'AA', LR6 Alkaline)

 : Nút [N]  : Nút [S]    : Nút [Tùy chọn]

 : Nhấn [ ] #  : Nhấn [#]    : Chạm vào mặt trước

C  : Mật khẩu   : Khóa thẻ      : Dấu vân tay

UC  : Mã người dùng                    : Mã quản lý                            : Đăng ký mật khẩu  

 : Báo động xâm nhập  : Mở khóa               : Khóa

     Chế độ bình thường thường: Nút [N] / Chế độ bảo mật: Nút [S]

MC RC
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II. Chức năng cơ bản

Hướng dẫn mở khóa/khóa từ bên ngoài

    Mở khóa từ bên ngoài

Mật khẩu C Khóa thẻ Dấu vân tay

    Mở khóa từ bên ngoài (chức năng im lặng)

Mật khẩu  

OFF
C

Khóa thẻ  

OFF

    Khóa từ bên ngoài           

Chế độ
khóa tự động

Chế độ
khóa thủ công 0

    Cài đặt chế độ khóa tự động/khóa thủ công

Chế độ
khóa tự động

Khi ở Chế độ khóa tự động,  
cửa sẽ tự động khóa sau khi đóng lại

Chế độ
khóa thủ công

Khi ở Chế độ khóa thủ công, khóa cửa bằng cách nhấn
nút khóa thủ công sau khi đóng lại.

    Chọn ngôn ngữ

Tiếng Anh 3 C  hoặc # 1

Tiếng Trung 3 C  hoặc # 2

1. Chế độ khóa tự động
Khi đóng lại, cửa sẽ tự động khóa
và báo hiệu bằng tiếng bíp. 

2. Chế độ khóa thủ công

Cài đặt chế độ thủ công Khi nhấn nút khóa thủ công,
cửa sẽ khóa lại

Hướng dẫn mở khóa/khóa từ bên trong
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Vui lòng gạt tay nắm xuống 
vừa đủ mạnh từ bên trong
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Hướng dẫn chuyển đổi chế độ thông thường và chế độ bảo mật

III. Chế độ thông thường & Chế độ bảo mật

Mật khẩu: 10 mật khẩu (6-12 chữ số) / Khóa thẻ: 50 thẻ / Dấu vân tay: 50 dấu    

 : Nút [N]        : Nút [S]      UC  : Mã người dùng     MC  : Mã quản lý

RC  : Đăng ký mật khẩu         : Khóa thẻ          : Dấu vân tay      

  Chuyển đổi từ chế độ bảo mật sang thông thường              

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Chế độ thông thường  
3"sec MC # UC # UC #

   Chuyển đổi từ chế độ thông thường sang bảo mật                 

Chế độ bảo mật  
3"sec UC # MC # MC #

Chế độ thông thường

    Chế độ thông thường                       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ĐĂNG 
KÝ 

Mật khẩu 1 4 RC ㆍㆍㆍ

Khóa thẻ 1 5 ㆍㆍㆍ

Vân tay 1 6

XÓA

Tất cả
khóa thẻ 2 5

Tất cả
dấu vân tay 2 6

 
    Lặp lại phần đánh dấu để đăng ký hoặc xóa thêm

Chế độ thông thường: phổ biến và sản phẩm được mặc định ở chế độ thông thường.
Chế độ bảo mật:  chế độ bảo mật cao nhờ có thêm chức năng quản lý, cho phép đăng ký cá nhân 
        và xóa bỏ chức năng
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Mật khẩu: 10 mật khẩu (6-12 chữ số) / Khóa thẻ: 20 thẻ / Dấu vân tay: 100 dấu

 : Nút [N]        : Nút [S]      UC  : Mã người dùng     MC  : Mã quản lý

RC  : Đăng ký mật khẩu         : Khóa thẻ       

    Chế độ bảo mật                

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ĐĂNG 
KÝ

Mật khẩu 1 4 MC      # RC

Khóa thẻ 1 5 MC     # Số đăng ký thẻ
(2 chữ số) #

Vân tay 1 6 MC      #
Số đăng ký
dấu vân tay
(3 chữ số)

 3 lần #

XÓA

Tất cả
khóa thẻ 2 5 MC      #
Khóa thẻ
cá nhân 3 5 MC       # Số đăng ký thẻ

(2 chữ số) #
Tất cả
vân tay 2 6 MC       #
Vân tay
cá nhân 3 6 MC       #

Số đăng ký
dấu vân tay
(3 chữ số)

#

    Chế độ bảo mật (quản lý)          

Thay đổi Mã
quản lý 8 4 MC       # RC # RC #

ĐĂNG 
KÝ

Khóa thẻ 
quản lý 8 5 MC       #

XÓA
Tất cả 

khóa thẻ 
quản lý

8 6 MC       # 5
 
    Lặp lại phần đánh dấu để đăng ký hoặc xóa thêm
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III. Chế độ thông thường & Chế độ bảo mật

Chế độ bảo mật

h
o
ặ
c
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c
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c
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IV. Các ứng dụng

    Điều chỉnh âm lượng hướng dẫn bằng giọng nói                  

Âm lượng 
tối thiểu

#      # 1Âm lượng 
vừa phải 

Âm lượng 
tối đa

   Mật khẩu cho khách (tạm thời)                         

ĐĂNG KÝ # C      # 2 RC # RC #
    Điều chỉnh âm lượng hoạt động             

Tăng
âm lượng

# C      # 3
7

Giảm 
âm lượng 9

    Hướng dẫn kiểm tra trạng thái

# C      # 4

    Kiểm tra mức pin

# C      # 5

    Chức năng tay nắm an toàn

Cài đặt # C     # 8

    Báo động chống trộm hoặc đột nhập

Hoạt động 
Báo động khi nhập mật khẩu sai 3 lần hoặc dùng thẻ chưa đăng ký 3 lần hoặc nhập

 dấu vân tay chưa đăng ký 5 lần 

    Báo động chống xâm nhập bằng lực

Mật khẩu C

Khóa thẻ C

Những chức năng khác

hoặc

C

h
o
ặ
c

h
o
ặ
c

h
o
ặ
c

h
o
ặ
c

h
o
ặ
c

3

1

2

Hướng dẫn
bằng giọng nói

Hướng dẫn
bằng giọng nói
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DUONG GIA FURNITURE ACCESSORIES AND CONSTRUCTION
Số 48D Lương Định Của, P. An Phú, TP. Thủ Đức, TPHCM, Việt nam

        www.schlage.com.vn                   https://www.facebook.com/kinglock.vn

Chúng tôi tin rằng phong cách thể hiện qua từng chi tiết , vì chính chi tiết 
tạo nên không gian tổng thể hoàn thiện cho một ngôi nhà.

Là nhà sản xuất khóa số 1 tại Mỹ từ năm 1920, các sản phẩm khóa và phụ kiện 
của Schlage mang tới sự an ninh, tiện lợi và phong cách  cho tổ ấm mọi gia 
đình.

Allegion (Mã chứng khoán sàn New York: ALLE) là công ty hàng đầu thế giới tiên phong trong 
lĩnh vực an toàn và an ninh, sở hữu các thương hiệu nổi tiếng Schlage, Legge, LCN, Briton và 
Brio. Là chuyên gia an ninh cửa và kiểm soát ra vào, Allegion cung cấp hàng loạt giải pháp an 
ninh dân dụng và thương mại. Giá trị công ty là 2 tỷ USD, phân phối sản phẩm trên 130 quốc gia 
trên thế giới.




