
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHÓA GM – SL263W 

 

 

Sự độc đáo của trí tuệ đúc kết cho hàng triệu gia đình 

  



1. Danh sách phụ tùng sản phẩm 

Stt Tên Stt Tên Stt Tên 

1 Bảng khóa phía 

trước 

6 Thân khóa (tùy 

chọn) 

11 PIN 5000Mah 

2 Đệm cao su ohía 

trước 

7 Miệng khóa cửa đi, 

hộp bảo vệ chốt 

khóa 

12 Thẻ IC 

3 Bảng khóa phía 

sau 

8 Khóa xi lanh, chìa 

khóa 

13 Giấy bảo hành 

4 Đệm cao su phía 

sau 

9 Ốc vít 14 Sơ đồ lỗ (hướng 

dẫn khoang lỗ 

trên cửa) 

5 Hướng dẫn cài đặt 

và sử dụng 

10 Thanh hỗ trợ (8*8) 15 Thẻ QC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Bảng điều khiển khóa 

 

4. Thay đổi hướng của chốt khóa      5. Cách mở nắp hộp khóa cơ 

 

 

Bảng khóa phía 

trước 

Đọc dấu vân tay 

Quét thẻ 

Nhập mật khẩu 

Nút khóa cửa 

Nút chuông báo 

Nắp đậy Khóa cơ đề phòng 

trường hợp khẩn cấp 

① Kéo ngược chốt 

② Nhấn chốt xuống lỗ 

trống 

③ Xoay chốt 180 độ và 

đẩy lên 

Nhấn vào một bên để đẩy 

nắp phía bên kia mở ra, 

sau đó kéo mở nắp ra để 

sử dụng chìa khóa mở 

khóa cửa như khóa cơ 

thông thường 

Tay cầm 

Hộp PIN 

Nút khởi động 

Nút mở khóa 

Mở khóa khẩn cấp 

--Vặn tay cầm lớn 

Tay cầm nhỏ 

Màn hình Bảng khóa phía 

sau 



2. Sơ đồ cấu trúc 

 

  



 

Hướng dẫn cài đặt Hướng dẫn cài đặt 

LẮP ĐẶT KHÓA CỬA VÀO CỬA NHÀ 

1. Cài đặt thân khóa: Giữ chốt khóa hướng lên trên 

2. Cài đặt khóa xi lanh： 

Vặn chặt ốc vít 

 

CÀI ĐẶT MẶT TRƯỚC VAD SAU CỦA KHÓA 

Cố định từng phần theo hướng dẫn phía dưới 

 

 

 

（9）Nắp PIN 

Thông số ốc vít： 

Cửa kim loại：vít máy M5*10  

Cửa gỗ：vít tự cắt ren M4*25  

 

Đặt khóa xi lanh vào thân 

khóa, cố định bằng vít 

M5*65. Khoang trực tiếp 

vào cửa nhà, kiểm tra và giữ 

cho trục khóa cách ra ngoài 

20-30mm. 

(5) PIN 

（10）M3*6 battery cover screw 

(7) Vít M4*10 

（8）Vít M4*18  

（6）Bảng khóa phía sau 

（4）Đệm cao su phía sau 

（3）Đĩa đệm 

(1) Đệm cao su 

phía trước 

（2）Bảng khóa phía trước 

Trục của 

khóa xi lanh 

Dùng vít M5*65 

để cố định khóa 

xi lanh 



 

3. Cài đặt các phần phía trước    4. Cài đặt các phần bên trong khóa 

 

Dựa vào hướng dẫn minh họa, vui lòng cố định khóa theo các bước sau: 

① Đặt (1) cố định với (2), làm sao để một đường thẳng có thể đi qua được 

cửa, gắn cố định vào cửa. 

② Đặt (4) cố định với (3)，sau đó để đặt thanh hỗ trợ vào (3) để chèn vào 

lỗ vuông trên bảng khóa phía trước, cố định vào bên trong cửa. Dùng ốc vít 

để gắn chặt (5) và (2). 

③ Nối theo đường thẳng từ bảng khóa phía trước với tay vặn cầm ở bảng 

khóa phía sau, sau đó đưa lưỡi đĩa nhỏ vào lỗ vuông dưới thân khóa (như 

hình ảnh minh họa: tay vặn giữ thẳng, độ dài của bát khóa qua thân khóa 

khoảng 5mm, nếu dài hơn mức này thì vui lòng cắt bớt để giữ đúng độ dài 

kỹ thuật.) Sau đó, tiếp tục chèn trục chính của khóa xi lanh vào lỗ vuông 

của tay vặn lớn, sử dụng (7) để cố định. 

④ Đặt pin vào hộp đựng pin, lúc này, vui lòng không đóng cửa, đầu tiên 

nhấn nút ON/OFF, sau đó kiểm tra khóa đã hoạt động ổn định hay chưa. 

Sau đó kiểm tra hướng mở khóa đã đúng hay chưa. Nếu chưa đúng, vui 

lòng điều chỉnh theo hướng dẫn cài đặt. Nếu đã đúng, đặt hộp pin vào 

đóng nắp lại, cố định bằng ốc vít (10) 

Lắp đặt tấm khóa cửa 

1) Kiểm tra kích thước giữa chốt khóa (lưỡi gà) của thân khóa và cạnh của 

cửa tại điểm A 

2) Cố định và đánh dấu vị trí: Giữa lỗ bên trong của tấm chốt cửa và cạnh 

cửa tại điểm A+2mm (A+2) 

3) Chiều cao: từ điểm giữa của tấm chốt cửa tới điểm giữa của cạnh thân 

khóa 

Đệm cao su chống trượt 

Ống vít 

Ngăn khóa cơ 

Ống vít 

Chèn vào khe cắm thẻ để 

giữ cho lò xo bật lên rồi 

giữ kẹp lò xo trong khe 

thẳng và cố định với bát 

khóa 

Kẹp lò xo 



 

(hình ảnh mô tả) 

 

A 

Cạnh khóa 

A+2 

Khung cửa 

 

Để đảm bảo an toàn, chúng tôi đã thiết lập trạng thái ban đầu, để cài đặt theo như hướng dẫn sử 

dụng. Nếu không có bất kỳ cài đặt nào thêm, nhấn bất kỳ mật khẩu, dấu vân tay, thẻ IC đều có thể mở 

khóa. 

Vui lòng ghi chú lại trước khi sử dụng khóa và sạc pin cho khóa, như vậy pin sẽ hoạt động tốt hơn. 

 

 

 

 

Cố định thanh hỗ trợ (8*8) 

vào tấm bảng bằng vít M5, 

vặn chặt vít, đảm bảo độ dài 

của thanh cố định dài hơn 5-

10mm so với độ dày của cửa. 

Nếu độ dài chênh lệch nhiều 

hơn, vui lòng cắt bớt từ phía 

không có lỗ. 



Thông số kỹ thuật 

Nguồn cấp điện：7.4V-8.4V（PIN lithium 5000mAh） 

Báo động điện áp thấp: 6.9V±0.1V 

Nguồn điện dự phòng：DC 5V 

Dòng tĩnh điện: ≦85uA（Tuổi thọ pin khoảng 6 tháng） 

Dòng điện hoạt động: ≤4A（Khả năng điều khiển mạnh mẽ） 

Số quản trị viên: 9 nhóm 

Lưu trữ vân tay：100 vân tay 

Vân tay + Mật khẩu + Thẻ IC：266 nhóm 

Quét vân tay：Chất bán dẫn 

Thời gian phản hồi dấu vân tay：≤ 1 giây 

Độ nhận dạng vân tay：360 độ 

Tỷ lệ từ chối sai：≦0.1% 

Tỷ lệ chấp nhận sai：≤0.00001% 

Độ phân giải：500DP1 

Cảm ứng: ≤0.5 Second     

Nhiệt độ hoạt động：-20℃~70℃ 

Độ ẩm：20%~80%RH 

Bàn phím：Bàn phím cảm ứng 12 nút 

Mật khẩu：6-8 ký tự 

Mật khẩu ảo: 16 ký tự 

Thời gian mở khóa：≦1 giây 

 

 

 



 

4. Khóa thông minh GM-SL236W có thể kết nối với hệ thống mạng nội bộ của gia đình để có thể điều khiển mở khóa từ xa (chức năng 

này ở mục tùy chọn) 

 

Phần cài đặt: 

1. Thiết lập ban đầu 

Trong trạng thái thiết lập ban đầu, bất kỳ dấu vân tay và mật khẩu nào cũng có thể mở được khóa. 

Nhấn nút thiết lập ban đầu ở phần đĩa sau trong 5 giây, nếu hệ thống thông báo rằng thiết lập thất bại, vui lòng khởi động và cài đặt lại 

lần nữa cho đến khi hoạt động này thành công. 

Lưu ý: Thiết lập ban đầu cho khóa nhằm xóa hết tất cả lịch sử lưu trữ trước đây của khóa, mà không làm ảnh hưởng đến cài đặt hệ thống 

của khóa, thời gian, mở cửa thế nào,… 

 

2. Quản trị viên/Cài đặt người dùng 

 

Trọng trạng thái thiết lập, thêm quản trị viên mới 

A. Nhấn nút *  #  để bắt đầu cài đặt hệ thống 

Thông báo giọng nói:  

1 for Administrator setting (1 để cài đặt quản trị viên)     

2 for normal users setting (2 để cài đặt người dùng thông thường) 

3 for system setting (3 để cài đặt hệ thống) 

4 for record checking (4 để kiểm tra lịch sử khóa) 

 

B. Nhấn 1 để cài đặt quản trị viên 

Thông báo giọng nói: 

1 for input administrators information (1 để đăng nhập vào quản trị viên) 

2 for delete the administrators (2 để xóa quản trị viên) 



C. Nhấn 1 để thêm thông tin quản trị viên 

Thông báo giọng nói: Please input fingerprints password or card (Vui lòng thêm dấu vân tay hoặc thẻ IC) 

 

D. Thêm vân tay/mật khẩu/thẻ IC 

(nhấn nút * để quay lại, nhấn nút # để xác nhận) 

 

 

Thêm quản trị viên mới sau khi chỉnh sửa quản trị viên 

A. Nhấn nút *  # để vào cài đặt hệ thống 

Giọng nói: Please input the authorization from administration (Vui lòng nhập thông tin quản trị viên) 

 

B. Thêm vân tay/mật khẩu/thẻ IC hay thông tin quản trị viên 

Thông báo giọng nói:  

1 for Administrator setting (Phím 1 để cài đặt quản trị viên) 

2 for normal users setting (Phím 2 để cài đặt người dùng thông thường)    

3 for system setting (Phím 3 để cài đặt hệ thống) 

4 for record checking (Phím 4 đẻ kiểm tra lịch sử) 

 

C. Nhấn phím 1 để cài đặt quản trị viên 

Thông báo giọng nói:  

1 for input administrators information (1 để đăng nhập quản trị viên) 

2 for delete the administrators (2 để xóa quản trị viên) 

 

D. Nhấn phím 1 để đăng nhập thông tin quản trị viên 

Thông báo giọng nói: Please input fingerprints password or card (Đăng nhập vân tay hoặc thẻ IC) 

Bây giờ bạn có thể mở khóa bằng dấu vân tay/mật khẩu/thẻ IC 



Lưu ý: Để nhập thông tin người dùng thông thường hoặc xóa quản trị có thể làm tương tự như các bước trên. 

 

Xóa người dùng 

A. Nhấn nút *  # để vào cài đặt hệ thống 

Thông báo giọng nói: Please input the authorization from administration (Vui lòng nhập thông tin của quản trị viên) 

 

B. Nhập vân tay/mật khẩu/thẻ IC hay thông tin quản trị viên đã có 

Thông báo giọng nói:  

1 for Administrator setting (1 để cài đặt quản trị viên)  

2 for normal users setting (2 để cài đặt người dùng bình thường)  

3 for system setting (3 để cài đặt hệ thống) 

4 for record checking (4 để kiểm tra lịch sử) 

 

C. Nhấn phím 2 để vào cài đặt người dùng 

Thông báo giọng nói:  

1 for input normal users information (1 để cài đặt người dùng) 

2 for delete normal users (2 để xóa người dùng) 

3 for temporary users setting (3 để cài đặt người dùng tạm thời) 

 

D. Nhấn phím 2 để xóa người dùng 

Thông báo giọng nói:  

1 for delete according to the serial number (1 để xóa theo số sê-ri) 

2 for delete according to the type (2 để xóa theo loại) 

3 for delete all (3 để xóa tất cả) 

 

Set Temporary Users (Cài đặt người dùng tạm thời) 



A. Nhấn phím *  # để vào cài đặt hệ thống 

Thông báo giọng nói: Please input the authorization from administration (Vui lòng nhập thông tin quản trị viên) 

        

B. Nhập vân tay/mật khẩu/thẻ IC hay thông tin quản trị viên đã có 

Thông báo giọng nói:  

1 for Administrator setting  (1 để cài đặt quản trị viên) 

2 for normal users setting  (2 để cài đặt người dùng thông thường) 

3 for system setting  (3 để cài đặt hệ thống) 

4 for record checking (4 để kiểm tra lịch sử) 

 

  C. Nhấn phím 2 để vào cài đặt người dùng 
 

Thông báo giọng nói:  

1 for input normal use’s information (Phím 1 để cài đặt người dùng) 

2 for delete normal users (Phím 2 để xóa người dùng) 

3 for temporary users setting (Phím 3 để cài đặt người dùng tạm thời) 

        

  D. Nhấn phím 3 cài đặt người dùng tạm thời  

Thông báo giọng nói:  

1 for set temporary users (Phím 1 để cài đặt người dùng tạm thời)      

2 for clean temporary users (Phím 2 để xóa người dùng tạm thời) 

        

E. Nhấn phím 1 để cài đặt người dùng tạm thời, nhập số cho người dùng tạm thời ( Số từ 21 – 300) và liên kết với thời gian sử dụng 

Lưu ý:  Người dùng tạm thời phải được đặt dựa trên người dùng bình thường 

Nhấn phím # để xác nhận 

 



3. Cài đặt hệ thống          

Cài đặt thời gian          

A. Nhấn phím *  # để vào cài đặt hệ thống      

Thông báo giọng nói: Please input the authorization from administration (Vui lòng nhập thông tin quản trị viên)    

             

B. Nhập vân tay/mật khẩu/thẻ IC hay thông tin quản trị viên đã có 

Thông báo giọng nói:  

1 for Administrator setting (Phím 1 để cài đặt quản trị viên) 

2 for normal users setting (Phím 2 để cài đặt người dùng bình thường) 

3 for system setting (Phím 3 để cài đặt hệ thống) 

4 for record checking (Phím 4 để kiểm tra lịch sử) 

             

C. Nhấm phím 3 để cài đặt người dùng        

Thông báo giọng nói: Please press the number key to choose the operation (Vui lòng bấm bàn phím số để chọn thao tác) 

 
  

D. Nhấn phím 1 để cài đặt thời gian 

Giọnh nói: Not available 

Thông báo: Chỉ dẫn theo thời gian, tháng, năm, tuần, ngày 

  

             
 

 

      

 

 

      



 

      

 

     

      

      

 


