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1. Mở khóa:
a.  Nhập mật khẩu người dùng mặc định “1234 + OK” hoặc nhập mật khẩu quản lý 

mặc định “4321 + OK”.
b. Khóa báo âm thanh “tít dài”, đèn báo mở khóa phát sáng (màu xanh lá cây).
c. Xoay mặt khóa trong vòng 3s để mở khóa.

2. Khóa
a. Xoay khóa ngược lại với chiều mở khóa.
• Khi nhập mật khẩu sai khóa sẽ báo âm thanh “tít, tít, tít...”
• Khi khóa báo hình viên pin màu đỏ trên mặt khóa có nghĩa là pin yếu, cần phải 

thay pin.
Lưu ý:

• Nhập sai mật khẩu 4 lần sẽ bị khóa trong 1 phút
• Khi nhập mật khẩu quản lý để mở khóa, mật khẩu người dùng sẽ được đổi về 

mặc định là 1234.

Khóa và mở khóa

• Thương hiệu: WANGTONG
• Mã sản phẩm: M-1602-30
• Bàn phím: Cảm ứng
• Cài được 2 mật khẩu: Mật khẩu người dùng, mật khẩu quản lý
• Chống nước: Không
• Nhiệt độ làm việc: -20 ~ +55ºC
• Nguồn cấp: 1 viên pin CR2032
• Màu sắc: Màu bạc, đen
• Vật liệu: Hợp kim kẽm và nhựa
• Thời gian sử dụng pin: 5000 lần
• Kích thước: 50.5 * 50.5 * 20 mm

KHÓA MẬT KHẨU TỦ NỘI THẤT WANGTONG M-1602

Thông số kỹ thuật
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KHÓA MẬT KHẨU TỦ NỘI THẤT WANGTONG M1602

I. Thay đổi mật khẩu:
1. Đổi mật khẩu người dùng:

a. Nhập mật khẩu người dùng hiện tại + OK
b. Nhấn giữ OK ít nhất 2s, đèn báo mở khóa nhấp nháy
c. Nhập mật khẩu người dùng mới + OK, khóa báo âm thanh “tít dài” có nghĩa là đổi 

mật khẩu thành công.
2. Đổi mật khẩu quản lý (mật khẩu quan trọng): Người thay đổi bắt buộc phải nhớ.

a. Nhập mật khẩu quản lý (mặc định 4321) + OK.
b. Nhấn giữ OK ít nhất 2s, đèn báo mở khóa nhấp nháy.
c. Nhập mật khẩu quản lý mới + OK, khóa báo âm thanh “tít dài” có nghĩa là đổi mật 

khẩu thành công.
Lưu ý: 

• Độ dài mật khẩu dài từ 4-15 chữ số.
• Mật khẩu quản lý và mật khẩu người dùng không được giống nhau.

II. Chế độ công khai (phù hợp với nơi có tủ để đồ công cộng)
• Cho phép người sử dụng tự đặt mật khẩu theo mong muốn của mình (mật khẩu 

tạm thời chỉ sử dụng được một lần, muốn dùng tiếp phải đặt lại mật khẩu).
Lưu ý: 

• Ở chế độ này phải nhớ mật khẩu quản lý (để mở trong trường hợp người sử 
dụng quên mật khẩu tạm thời).

• Khi nhập mật khẩu quản lý, mật khẩu tạm thời sẽ tự xóa.
1. Bật chế độ công khai: 

a. Nhập mật khẩu quản lý hiện tại + OK, đèn báo mở khóa sáng.
b. Nhấn giữ OK ít nhất 2s, đèn báo mở khóa nhấp nháy, nhấn OK lần nữa.
c. Nhập đầu vào 4 4, nhấn OK.

2. Mật khẩu tạm thời:
a. Cài đặt: Nhấn OK + nhập mật khẩu (độ dài từ 4-15 chữ số) + OK.
b. Mở khóa: Nhập mật khẩu đã cài trước đó + OK (ở bước này mật khẩu sẽ tự xóa, 

muốn dùng tiếp phải quay lại bước “cài đặt”).
Lưu ý:

• Đèn báo mở khóa nháy liên tục cách nhau hơn 1s tức là khóa đang sử dụng mật 
khẩu tạm thời.

• Mật khẩu tạm thời chỉ có thể sử dụng được một lần (từ lúc đặt đến lúc mở mật 
khẩu).

3. Tắt chế độ công khai:
a. Nhập mật khẩu quản lý hiện tại + OK, đèn báo mở khóa sáng.
b. Nhấn giữ OK ít nhất 2s, đèn báo mở khóa nhấp nháy, nhấn OK lần nữa.
c. Nhập đầu vào 4 3, nhấn OK.

III. Bật /tắt chức năng mã pin giả (chống nhìn trộm mật khẩu)
a. Nhập mật khẩu quản lý hiện tại + OK, đèn báo mở khóa sáng.
b. Nhấn giữ OK ít nhất 2s, đèn báo mở khóa nhấp nháy, nhấn OK lần nữa.
c. Bật: Nhập đầu vào 4 2, nhấn OK.
d. Tắt: Nhập đầu vào 4 1, nhấn OK.

Lưu ý:
• Bạn có thể nhập mã giả trước hoặc sau mật khẩu thật đều được, miễn là không 

quá 16 chữ số.

Hướng dẫn cài đặt


