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Khóa Schlage Connect  
 
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT  
MODEL BE468 

 
 

                                       Các Mã mặc định 
 
 
Mã cài đặt        
 mặc định 
                                                    Dán nhãn vào đây 
Mã sử dụng 
mặc định 

Vì đây là khóa điện tử, hãy làm theo các bước theo thứ tự như hướng dẫn. Nếu bỏ qua một bước, bạn có thể phải khôi phục cài đặt gốc của 

nhà sản xuất và bắt đầu lại. 

Công cụ cần thiết:  
• Tua vít Phillips  

KHÔNG sử dụng máy khoan điện! Tua vít bằng tay hoặc tua vít 

điện là an toàn, nhưng máy khoan điện có thể làm hỏng khóa. 

Công cụ có thể cần: 
• Thước dây 

• Tua vít đầu phẳng 
• Bút chì 

• Khối gỗ  
• Búa 

  

Lưu ý khi cài đặt 

 

• KHÔNG sử dụng máy khoan điện để lắp đặt! 

• Vui lòng đọc tất cả các hướng dẫn trước khi gọi cho bộ phận 
hỗ trợ khách hàng. 

• Vui lòng gọi cho bộ phận hỗ trợ khách hàng trước khi trả lại 
sản phẩm. 

• KHÔNG lắp pin trước khi cài đặt khóa! Làm theo các hướng 
dẫn theo thứ tự. 

 

  Nếu trước đây bạn đã lắp khóa này tại một cửa khác, TRƯỚC HẾT 
bạn PHẢI khôi phục cài đặt gốc của nhà sản xuất. Xem Bước 9 để 
biết thêm thông tin. 

  Khóa được thiết kế để hoạt động tại nhiệt độ sau:  

    Thân khóa bên ngoài (Gắn bên ngoài): -31°F (-35°C) đến 151°F (66°C)  
Thân khóa bên trong (Gắn bên trong): 14°F (-10°C) đến 120°F (49°C) 

  
 

 
1 Kiểm tra căn chỉnh khung/cửa hiện tại 

 

3 Lắp đặt chốt và cố định chốt 

 
Vì chốt khóa sẽ tự động bật ra, nên cửa và khung phải được căn 
chỉnh chuẩn. Kiểm tra các điểm sau để xác định liệu căn chỉnh 
hiện tại có cần điều chỉnh không. 
o Tôi có thể khóa cửa mà không cần đẩy, kéo hoặc nâng cửa. 
o Căn chỉnh cửa cho phép khóa cửa dễ dàng, trơn tru tại mọi 

thời điểm. 
o Khi cửa đóng, có đủ chỗ cho chốt bật ra 1" (2,54 cm) vào 

khung khi cửa khóa. 
Nếu thiếu một trong các điểm trên, bạn sẽ cần điều chỉnh cửa 
và/hoặc khung. Vui lòng truy cập answers.schlage.com để biết 

thêm thông tin. 

3a. Chỉnh chiều dài chốt, nếu cần. 
o Nếu cỡ khóa (xem bước 2) của cửa dài 2,375" (60 mm) bạn 

không cần phải làm gì cả. Tiến hành bước 3b. 
o Nếu cỡ khóa (xem bước 2) của cửa dài 2,75 "(70 mm), bạn 

cần điều chỉnh chốt cửa. Xoay bản mặt cho đến khi nút cài bật 
lên nấc 2,75’’. 

 
 
2  Kiểm tra kích thước cửa/khung  
Đo các kích thước như hình vẽ. Nếu kích thước cửa của bạn 
không khớp, bạn cần thay đổi sắp đặt cửa. 
o Nếu cửa của bạn dày hơn 1,75’’ (4,445 cm), bạn sẽ cần một 

bộ dụng cụ cho cửa dày. Gọi Dịch vụ khách hàng số 1-888-
805-9837. 

o Ghi lại kích thước đường chéo và cỡ khóa của bạn trên 
trang này. Bạn sẽ cần các kích thước này để cài đặt. 

 

 

3b. Thay đổi bản mặt, nếu cần. 

o Trong bước 3c, cài đặt của bạn sẽ phụ thuộc vào loại cạnh cửa bạn có. 

 

 

Xoay  
bản mặt 

Đảm bảo nút cài  
bật lên đúng nấc 

Đường chéo 
Đường kính 

2,375′′ 
(53 mm) 
HOẶC 

1,5’’ (38mm) 
 

Tay gạt này tượng trưng 

cho tay nắm tròn hoặc tay 

gạt có thể đã được lắp sẵn 

trên cửa của bạn.  

Cỡ khóa 
2,375’’ (60mm)  
Hoặc  
2,75’’ (70 mm) 
 

Lỗ 1’’ (25 
mm) 
 

Tối thiểu  
5’’ (127 mm) 

 

Độ dày cửa 
1,375’’-1,75’’ 

 

Hèm 

cửa 

Lỗ sâu ít 
nhất 1’’ 
(25 mm) 

 

Không có lỗ mộng: Nếu cửa của bạn trông như 

thế này, hãy hoàn thành các bước dưới đây. 

1 Nâng bản mặt lên 3. Trượt bản mặt tròn vào vị 
trí 

2. Tháo bỏ tấm hậu 4. Chuyển sang bước 

3c, Hình B 



3c. Lắp chốt vào cửa 
 

 
 

4b. Lắp Tấm đỡ vào bên trong cửa. 

o Đảm bảo Màn hình cảm ứng và Tấm đỡ thẳng đứng trêm cửa trước 
khi vặn vít. Vặn chặt các vít để ngăn khóa bị xê dịch theo thời gian. 

 

5. Lắp đặt phần bên trong 

5a. Tháo vỏ pin khỏi phần bên trong 

 
o Không tháo khay pin. 

3d. Lắp mỏ khóa vào khung cửa 

Cài đặt tất cả các bộ phận được minh họa để đảm bảo an ninh tối 
đa. 
o Để duy trì chuẩn BHMA cấp 2, bạn phải lắp tấm gia cố và mỏ 

khóa. 
o Các vít gia cố có thể không gắn vừa cửa có đèn cạnh. 

 

5b. Kết nối dây cáp với phần bên trong. 

o Xác định vị trí các vít trong bước 5d trước khi bắt đầu bước này vì 
chúng sẽ tiện dụng khi cần. 

 

4. Lắp đặt Màn hình cảm ứng 

4a. Lắp đặt Màn hình cảm ứng ở bên ngoài cửa. 
o Kẹp chèn vào đường chéo (xem bước 2) để giúp giữ bàn 

phím trên cửa. 
o Bộ màn hình cảm biến thường được lắp đặt trơn tru. Nếu 

không, kiểm tra xem chốt đã được đặt đúng cỡ khóa (xem 
bước 2) 

 

 
LƯU Ý: Nếu bạn có một đường chéo (xem bước 2) hơi ngắn hơn 

2,125 (54mm), có thể khóa không lắp được trơn tru. Bạn có thể 
loại bỏ miếng đệm. Bỏ miếng đệm nếu đường chéo là 1,5” 
(38mm). 

5c. Lắp đặt phần bên trong. 

1. Căn lề đầu nối và khe như trong hình. 
2. Đưa dây cáp vào khe. 
3. Sau đó đẩy nhẹ phần bên trong về phía cửa  
 

 
 

Rút chốt cửa trước khi tiếp tục bước 3c! 

Lưu ý quan trọng! 

Chọn bức hình phù hợp với cửa của bạn. 

Trường hợp A: Lỗ mộng Trường hợp B: Không lỗ mộng 

 

hoặc 
Sử dụng một khối gỗ 

và một cái búa để gõ 

chốt cửa vào vị trí. 

Không cần sử dụng ốc 

vít. 

Đảm 

bảo chữ 

TOP 

hướng 

lên trên 

khi lắp 

chốt 

Kích cỡ thực  

(2) 

Đảm bảo  

lỗ sâu  

ít nhất 1" 

(25 mm) 

Vít gia cố: Kích cỡ thực (2) 

Kẹp chèn  
vào đường chéo 

Kích cỡ thực (2) 

Hèm cửa 

Kéo cáp xuống dưới 

chốt 

Căn chỉnh đầu nối 
vào khe  

Nhờ một người giữ màn hình cảm ứng 

phía ngoài cửa khi bạn vặn ốc vít 

Đảm bảo vòng tròn lõm hướng vào cửa 

Kích cỡ thực (2) 

CẢNH BÁO XẢ TĨNH ĐIỆN 

Đầu nối chỉ vừa với một 

chiều kết nối duy nhất. 

Khớp các điểm nối trên đầu 

nối với các điểm nối trên 

bảng mạch điện. 

Tránh tiếp xúc với  
bảng mạch điện! 

Kéo cáp vào khe để tránh cáp bị uốn cong 

Căn chỉnh đầu nối vào khe 

Định tuyến cáp qua khe 



5d. Cố định phần bên trong vào tấm đỡ 

 

 
 CHÚ Ý  

Vui lòng không xoay chốt xoay ở thời điểm này. Chốt có thể không 
dễ xoay. Cài đặt sẽ được thực hiện sau khi hoàn tất lắp đặt. 

 

8a. Bật chốt (khóa) bằng cách xoay chốt xoay bên trong. 

1. Đóng cửa. 
2. Xoay chốt xoay hướng về khung cửa để bật chốt. 
Hoạt động này có trơn tru không? 
o CÓ: Tiếp tục Bước 8b. 
o KHÔNG: Bạn có thể cần điều chỉnh cửa/khung. Tiếp tục Bước 

8b để thử nghiệm thêm hoặc truy cập answers.schlage.com 

và xem các hướng dẫn điều chỉnh trong video Căn chỉnh 
chuẩn cửa và khung để khóa vận hành trơn tru. 

8b. Bật chốt (khóa) bằng Màn hình cảm ứng. 

1. Mở khóa cửa bằng chốt xoay nếu bạn chưa mở. 
2. Cầm theo chìa khóa và Mã sử dụng mặc định! 

    Đi ra ngoài và đóng cửa. 
3. Nhấn nút Schlage. 
4. Chốt phải bật ra. 
Chốt đã bật ra (cửa bị khóa) chưa? 
o CHƯA: Bạn cần điều chỉnh cửa/khung của bạn. Truy cập 

answers.schlage.com để xem hướng dẫn điều chỉnh. 
o RỒI: Có phải mất hai lần chốt mới bật ra được không? Mỗi lần 

nghe giống như hai chu kỳ. 
o KHÔNG: Căn chỉnh chính xác. 
o CÓ: Khóa có cả chế độ công suất thấp và chế độ công 

suất cao. Khóa sẽ thử với chế độ công suất thấp trước, 
nếu không được sẽ chuyển lên công suất cao. Sau ba lần 
sử dụng chế độ công suất cao, khóa sẽ luôn luôn sử dụng 
chế độ công suất cao thay vì thử hai lần. Bạn có thể điều 
chỉnh cửa/khung của bạn để tiết kiệm pin, nhưng điều này 
không cần thiết. 

6. Lắp Pin 

6a. Lắp pin vào khay pin. 

1. Tháo đầu nối. 
2. Tháo ngăn chứa pin. 
3. Cài đặt 4 pin kiềm AA mới, chất  
lượng cao 
o Pin Lithium có thể hoạt động không chuẩn, và không được khuyên 

dùng. 
4. Cẩn thận thay thế khay pin, pin hướng về phía cửa. 

5. Lắp đầu nối nối trở lại vị trí.

 

8c. Rút chốt (mở khóa) bằng màn hình cảm ứng. 

1. Nhấn nút Schlage để kích hoạt bàn phím. 
2. Nhập một trong các Mã sử dụng mặc định vào khóa. 
3. Chốt phải rút lại. 
Chốt đã rút lại (mở khóa) chưa? 
o CHƯA: Sử dụng chìa khóa để mở khóa cửa. Bạn cần phải 

điều chỉnh cửa/khung. Truy cập answers.schlage.com để xem 

hướng dẫn điều chỉnh  
o RỒI: Căn chỉnh đã chuẩn. 

6b. Lắp vỏ pin 

   

8d. Nếu khóa không thể khóa hoặc mở: 

1. Nếu Màn hình cảm ứng không sáng, bạn có thể gặp sự cố về 
nguồn. Lắp pin mới và đảm bảo đầu nối pin được nối (xem bước 6a). 
2. Nếu khóa có nguồn nhưng bạn cần điều chỉnh cửa/khung, truy cập 
answers.schlage.com xem hướng dẫn và video điều chỉnh hoàn 

chỉnh. 

7. Cài đặt khóa 9. Đặt lại thiết lập mặc định của nhà sản xuất 

 

1. Mở cửa, nếu cửa chưa mở. 

 

2. Nhấn nút Schlage trước để bật đèn nền. 
3. Nhập một trong các mã sử dụng mặc định 
vào khóa (xem mặt trước của hướng dẫn). 

4. Khóa sẽ thực hiện cài đặt theo thông lệ. 
Đợi đến khi chốt cửa ngừng di chuyển trước 
khi tiếp tục. 

o Nếu Màn hình cảm ứng không sáng lên trong thời gian này, bạn 
có thể gặp vấn đề về nguồn. Lắp pin mới và đảm bảo dây pin 
được kết nối (Xem bước 6). 

 

Khi nào bạn nên đặt lại thiết lập mặc định của Nhà sản xuất? 
• Nếu bạn muốn chuyển khóa đến một cánh cửa khác, bạn cần 
khôi phục lại các thiết lập mặc định, chuyển khóa tới cửa mới, và 
sau đó cài đặt lại khóa. 
• Nếu bạn quên Mã cài đặt của bạn, bạn có thể khôi phục các mã 
mặc định. 

CẢNH BÁO 

Xem mã sử dụng và mã cài đặt ở mặt sau phần bên trong khóa 
hoặc trên quyển hướng dẫn trước khi bắt đầu! Mã cài đặt và mã sử 

dụng mặc định sẽ được khôi phục lại. Tất cả các Mã sử dụng và 
mã cài đặt hiện tại sẽ bị xóa 

DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG KHÔNG THỂ KHÔI PHỤC CÁC MÃ 
MẶC ĐỊNH ĐÃ MẤT! KHÔNG ĐẶT LẠI CÀI ĐẶT GỐC CỦA NHÀ 

SẢN XUẤT TRỪ KHI BẠN CÓ MÃ MẶC ĐỊNH. 

 
1. Ngắt kết nối pin. Xem phần Lắp pin. 

2. Nhấn và giữ nút Schlage. 
3. Trong khi giữ nút Schlage, kết nối lại pin. 
4. Thả nút Schlage. 
5. Đèn báo và dấu tích xanh lá cây sẽ  
nháy nếu việc cài lại thiết lập mặc định thành công. 

8. Thử khóa 

 
 
 

CHÚ Ý 

Cầm theo chìa khóa khi thử khóa  
để tránh bị khóa ở bên ngoài! 

Để có thông tin đầy đủ về cài đặt, hãy xem phần Cài đặt màn hình cảm ứng 

và Khắc phục sự cố trong Hướng dẫn sử dụng tại answers.schlage.com. 

 

Lắp đặt vít 

thấp hơn trước 

Kích cỡ thực 

8-32 x 1,125’’ 

 
Kich cỡ thực 

 

8-32 x.187 UP 

FHMS 

CẢNH BÁO  
XẢ TĨNH ĐIỆN! 

Tránh tiếp xúc với  
Bảng mạch điện! 



 

 

6. Nếu bạn đang chuyển khóa đến cửa mới, hãy lắp đặt khóa vào cửa 

mới trước khi tiếp tục. 

7. Để kiểm tra xem khoá đã được thiết lập lại chưa, nhấn nút Schlage và 

nhập một trong các Mã sử dụng mặc định. Nếu thiết lập lại thành công, 

Mã sử dụng mặc định sẽ mở khóa chốt cửa. 

o Khóa phải được cài đặt lại sau khi trở lại thiết lập mặc định (xem 

bước 7 thiết lập khóa). 

o Cài đặt mạng Z-Wave được duy trì qua Thiết lập mặc định của Nhà 

sản xuất. 

 

10a. Về Z-Wave 

 Khóa có thể được hòa mạng Z-Wave vào bất kỳ, của bất kỳ nhà sản 

xuất nào. 

 Các điểm nghe từ nhà sản xuất bất kỳ có thể hoạt động như bộ lặp 

để mở rộng phạm vi mạng. 

 Khóa sẽ có chức năng hạn chế nếu hòa mạng với một bộ điều khiển 

không an toàn. 

 Thông số cấu hình và thông tin nhóm liên kết có thể xem tại 

answers.schlage.com. 

 

 

 

10b. Mô tả chức năng Z-Wave 

Hòa mạng khóa Bật bộ phát sóng Z-Wave và đăng ký khóa 

Xác minh khóa đã  
hòa mạng 

Xác minh khóa đã hòa mạng vào mạng Z-
Wave. 

Ngắt kết nối khóa Ngắt kết nối khóa và tắt bộ phát sóng Z-
Wave 

Để hòa mạng/ngắt kết nối khóa, đầu tiên. bạn phải đưa bộ điều 

khiển Z-Wave của bạn vào chế độ hòa mạng: 

o Đặt bộ điều khiển hoặc bảng điều khiển ở chế độ Hòa mạng/ 

Ngắt kết nối. 

o Thủ tục thay đổi tùy thuộc nhà sản xuất ra bộ điều khiển. 

o Bật chốt khóa ra và sau đó thực hiện như sau: 

Hòa 
mạng/ngắt 
kết nối 
khóa 

 

Mã cài 
đặt 6 
chữ số 

0 
 

Khóa đã hòa 
mạng/ngắt kết 
nối 

Hoặc 
 

Khóa chưa hòa 
mạng/ ngắt kết 
nối 

Đèn báo cài đặt sẽ nháy nhanh khi quá trình hòa mạng đang thực hiện. 

Để xác minh hòa mạng 

1. Tháo vỏ pin. Xem phần Lắp pin. 

2. Ngắt kết nối đầu nối pin. 
3. Quan sát chỉ báo ở giữa bảng mạch in khi nối lại đầu 
nối pin. 
4. Chỉ báo sẽ nhấp nháy nếu khóa được hòa mạng 

 

CẦN TRỢ GIÚP 

Hãy gọi cho bộ phận hỗ trợ khách hàng  
trước khi trả lại sản phẩm. 

Hỗ trợ khách hàng Hoa Kỳ: (888) 805-9837 
Canada: (800) 997-4734 
Mexico: 018005067866 

Truy cập trang Web của chúng tôi để có thêm thông tin: 

answers.schlage.com 

11 Các bước cài đặt 

 
Xác định độ dài mã sử dụng mà 
bạn muốn trước khi thêm bất kỳ 
Mã sử dụng nào. Nếu bạn thay 
đổi độ dài Mã sử dụng, tất cả các 
Mã sử dụng hiện có sẽ bị xóa! 

 
Chế độ cài đặt sẽ tự động hết 
hiệu lực sau 30 giây không hoạt 
động. 
 

1. Mở cửa và mở cho chốt khóa bật ra trước khi bắt đầu cài đặt. 
2. Nếu bạn làm sai, bấm nút Schlage để thoát khỏi Chế độ cài đặt, 
và sau đó bắt đầu lại. 

 

GHI MÃ CÀI ĐẶT CỦA BẠN Ở ĐÂY ĐỂ DỄ DÀNG TRUY CẬP 

 

 

 

 

ĐẰNG KÍ SẢN PHẨM CỦA BẠN 

Lưu giữ tài liệu mua hàng của bạn  
và đăng ký bảo hành tại 
RegisterMyschlage.com 

10. CHỨC NĂNG Z-WAVE 

Bộ phát Z-Wave bị vô hiệu hóa theo mặc định để tiết kiệm 
pin. Khi khóa được hòa mạng lần đầu, bộ phát sẽ tự động 
được kích hoạt. 
Nếu bạn không còn muốn sử dụng khóa với mạng Z-Wave, 
hãy ngắt kết nối khóa để tiết kiệm pin. 


