
 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BỘ X6- VÂN TAY CHỦ 
               CÔNG TY CỔ PHẦN  

                      ANSI ĐÔNG Á 

 

Chú ý: Vân tay và thẻ từ theo thứ tự liên tiếp nhau.  

Password với 4 ký tự  và có thứ tự riêng từ 01 đến 08 không trùng với vân tay, thẻ. 

Dây số 1( đỏ) đấu +12v, dây số 2 (đen) đấu GND,  

Dây số 6 COM(xanh biển)  và số 7 NO là tiếp điểm sạch thường hở. 

Dây số 11: bell - ( tím) dây số 12 bell + ( xanh) là tiếp điểm sạch thường hở cho chuông cửa.  

 

 1234 là mã mặc định để nhập vân tay chủ lần đầu. 

 Sốthứtự là số thứ tự lưu giữ : vd vân tay đầu tiên thì sốthứtự sẽ là 01 và nhập tiếp vân tay thứ 2 

sốthứtự sẽ là 02… 

 vântayquảntrị  là vân tay chủ - chỉ có vân tay chủ có thể truy cập vào cài đặt thiết bị 

 3lần  là bạn thực hiện thao tác này 3 lần sau mỗi tiếng beep  

 quẹtthẻ là quẹt thẻ cần nạp qua thiết bị  

 sốthứtựpassword   là thứ tự password từ 1 đến 8 

 

1.Nhập  vân tay quản trị lần đầu:  bấm:  *# 1234 # vântayquảntrị3lần *   

2. Sửa đổi dấu vân tay quản trị: bấm:  *# vântayquảntricũ 8 vântayquantrimới3lần * 

3.Thêm vân tay sử dụng:  bấm:  *# vântayquảntrị # sốthứtự # vântaysửdụng3lần* 

4.Thêm thẻ sử dụng:  bấm:  *# vântayquảntrị # sốthứtự # quẹtthẻ*  

   (nạp nhiều thẻ: không bấm * để kết thúc mà lặp lại (# sốthứtự # quẹtthẻ) sau khi nạp đủ thẻ bấm * để kết thúc  

5. Xóa một vân tay hoặc một thẻ:  bấm:  *# vântayquảntrị 2 sốthứtựcầnxóa # 

6. Xóa tất cả các vân tay hoặc thẻ: bấm:  *# vântayquảntrị 9 # 

7. Thêm password (4 ký tự).  bấm:  *# vântayquảntrị 3 sốthứtựpassword  password # password # * 

8. Xóa password:  bấm:  *# vântayquảntri 3 sốthứtựpasswordcũ  0000 # 0000 # * 

9. Sử dụng password :   bấm:     password  # 

10. Thay đổi chế độ: ( 6 chế độ) bấm:  *# 5  chếđộcầndùng  #  

 Chế độ 1: chỉ password, chế độ 2: chỉ thẻ, chế độ: 3 chỉ vân tay, chế độ 4: hoặc vân tay hoặc thẻ hoặc password, 

chế độ 5: thẻ và password, chế độ 6 vân tay và password.( mặc định chạy ở chế độ 4). 

11. Reset lại vân tay chủ: Tháo nắp lưng → đợi 30 đến 60s xuất hiện tiếng beep → bấm nút temper switch 3 lần 

(nút vuông màu trắng, mỗi lần cách nhau tiếng beep). Thiết bị báo tiếng beep kéo dài là đã thành công. 

Lúc này thiết bị tự động trở về thiết lập vân tay chủ ban đầu. Để đăng ký lại vân tay chủ ban đầu làm lại bước 1. 

( chú ý dữ liệu thẻ, vân tay, password đã nhập vẫn lưu trong thiết bị). 

 

 
  

 


