Hướng Dẫn Cài Đặt & Sử Dụng
Khóa Khách Sạn Hotel Lock Dahua

*** Ưu điểm :
- Kiểu dáng khóa nhỏ gọn, trang nhã , phù hợp với các loại cửa có độ dày vừa phải
> 3.5cm.
- Lắp đặt khá dễ dàng , chia theo các khối cụ thể, các chi tiết khóa được lắp gọn gàng
bên trong , sử dụng ít ốc vít.
- Chất liệu INOX không gỉ .
- Đọc dữ liệu từ khóa cửa bằng PDA không dây. Mở khóa bằng thẻ từ + khóa cơ
truyền thống.
- Reset khóa bằng cách xoay & giữ cố định chìa khóa cơ truyền thống trong vòng 5s
đến khi có tiếng kêu bíp bíp.
- Hiển thị trạng thái đóng - mở khóa bằng đèn LED + tiếng bíp.
- Phần mềm quản lý khóa khách sạn miễn phí. Lễ tân dễ dàng sử dụng sau khi được
hướng dẫn 2 - 3 lần.

*** Chuẩn bị :
Các bạn chuẩn bị các thiết bị sau:
– Khóa cửa khách sạn : Hotel Lock Dahua (mở khóa bằng thẻ từ + chìa khóa cơ
truyền thống).
– PDA không dây , đọc dữ liệu từ khóa khách sạn: ASH 100.
– Đầu đọc thẻ Mifare: ASM 200.
– Thẻ thông minh không tiếp xúc : chip Mifare (Loại thẻ dành riêng cho khóa Hotel
Lock Dahua )
– 4 Pin AA 1.5V để cấp nguồn cho Hotel Lock.
– Máy tính để Setup + kết nối các thiết bị + cài đặt phần mềm quản lý khóa khách
sạn.

I - Hướng Dẫn Cài Đặt & Sử Dụng
Khóa Khách Sạn Hotel Lock Dahua
1 - Link phần mềm quản lý khóa khách sạn DLock- V6.0C(EN)_Hotel
lock :
https://www.dropbox.com/s/nfkyajpztbpia17/Ph%E1%BA%A7n%20m%
E1%BB%81m%20qu%E1%BA%A3n%20l%C3%BD%20kh%C3%B3a
%20kh%C3%A1ch%20s%E1%BA%A1n%20DLock%20V6.0C%28EN%29_Hotel%20lock.rar?dl=0

2 - Link video hướng dẫn cách cài đặt và sử dụng khóa khách sạn Hotel
Lock Dahua :
https://www.dropbox.com/s/euvwuadshwdsfnq/Video%20h%C6%B0%E1
%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn%20c%C3%A1ch%20c%C3%A0i%
20%C4%91%E1%BA%B7t%20v%C3%A0%20s%E1%BB%AD%20d
%E1%BB%A5ng%20kh%C3%B3a%20kh%C3%A1ch%20s%E1%BA
%A1n%20Hotel%20Lock%20Dahua.wmv?dl=0

Mọi thắc mắc cần tư vấn – hỗ trợ - giải đáp quý khách vui lòng liên hệ

Tổng Đài - Hotline Hỗ Trợ Kỹ Thuật :
- Hà Nội :
+ DĐ : 0911.812.888 Số máy lẻ : 100 – 101 – 102 - 103 – 104 – 105
+ TĐ : 1900.636.955 Số máy lẻ : 701 – 702 – 703 – 704

- Đà Nẵng :
+ DĐ : 0911.299.114
+ TĐ : 1900.636.955 Số máy lẻ : 902

- TP Hồ Chí Minh :
+ DĐ : 0917.355.335 – 0917.105.000 – 0911.812.888 (Số máy lẻ 106)
+ TĐ : 02862.658.833 – 02835.122.666 Số máy lẻ : 1070 - 1071 - 1072

Hoặc quý khách có thể tải về các hướng dẫn cài đặt và hướng dẫn sử dụng các thiết bị
an ninh của Dahua tại website : http://dahua.vn (Mục Hỗ Trợ)
Cảm ơn quý khách đã quan tâm & sử dụng thiết bị an ninh của DAHUA

