
KHÓA CỬA THÔNG MINH

● MÀU BẠC & MÀU ĐEN
● 4 chế độ mở: Bluetooth, thẻ Mifare, mật khẩu
   chìa khóa cơ truyền thống
● Tự động khóa khi gặp mật khẩu hoặc thẻ 
    không hợp lệ
● Cảnh báo khi khóa lỗi/ điện áp pin thấp.
● Bộ nhớ lưu trữ lớn : 50 mật khẩu, 50 thẻ, 
   8 bluetooth

5.625.000 đ

Bluetooth Smart lock

DHI-ASL2101S(K)

● MÀU BẠC
● 5 chế độ mở: Bluetooth, DMSS App, thẻ 
    Mifare, mật khẩu chìa khóa cơ truyền thống
● Tự động khóa khi gặp mật khẩu hoặc thẻ 
    không hợp lệ
● Cảnh báo khi khóa lỗi/ điện áp pin thấp.
● Bộ nhớ lưu trữ lớn : 50 mật khẩu, 50 thẻ, 
   8 bluetooth

6.300.000 đ

Bluetooth Airfly smart lock

DHI-ASL2101S-W 

● MÀU ĐEN
● 5 chế độ mở: Bluetooth, DMSS App, thẻ 
    Mifare, mật khẩu chìa khóa cơ truyền thống
● Tự động khóa khi gặp mật khẩu hoặc thẻ 
    không hợp lệ
● Cảnh báo khi khóa lỗi/ điện áp pin thấp.
● Bộ nhớ lưu trữ lớn : 50 mật khẩu, 50 thẻ, 
   8 bluetooth

6.300.000 đ

Bluetooth Airfly Smart Lock

DHI-ASL2101K-W 

● MÀU ĐỒNG ĐEN
●  4 chế độ mở khóa : Bluetooth, Thẻ Mifare, 
     mật khẩu số & chìa khóa cơ truyền thống.
●  Nhận biết thẻ ở khoảng cách <2cm, 
●  Bảo mật hơn với tính năng : mở khóa mật   
     khẩu (liên tiếp) trộn lẫn với những con số 
     ngẫu nhiên. 

9.490.000 đ

Bluetooth Smart Lock

DHI-ASL6101R-B 

●  MÀU BẠC SATIN
●  4 chế độ mở khóa : Bluetooth, Thẻ Mifare, 
     mật khẩu số & chìa khóa cơ truyền thống.
●  Nhận biết thẻ ở khoảng cách <2Cm, 
●  Bảo mật hơn với tính năng : mở khóa mật   
     khẩu (liên tiếp) trộn lẫn với những con số 
     ngẫu nhiên. 

9.490.000 đ

Bluetooth Smart Lock

DHI-ASL6101S-B 

LIÊN HỆ

Bluetooth Smart Lock

DHI-ASL7112S(R)

● MÀU BẠC SATIN
●  4 chế độ mở khóa : Bluetooth, Thẻ Mifare, 
     mật khẩu số & chìa khóa cơ truyền thống.
●  Nhận biết thẻ ở khoảng cách <2Cm, 
●  Bảo mật hơn với tính năng : mở khóa mật   
     khẩu (liên tiếp) trộn lẫn với những con số 
     ngẫu nhiên. 

9.885.000 đ

Bluetooth Smart Lock

DHI-ASL8101S-B 

● MÀU ĐỒNG ĐEN
●  4 chế độ mở khóa : Bluetooth, Thẻ Mifare, 
     mật khẩu số & chìa khóa cơ truyền thống.
●  Nhận biết thẻ ở khoảng cách <2Cm, 
●  Bảo mật hơn với tính năng : mở khóa mật   
     khẩu (liên tiếp) trộn lẫn với những con số 
     ngẫu nhiên. 

9.885.000 đ

Bluetooth Smart Lock

DHI-ASL8101R-B 

● MÀU ĐỒNG CỔ
●  4 chế độ mở khóa : Bluetooth, Thẻ Mifare, 
     mật khẩu số & chìa khóa cơ truyền thống.
●  Nhận biết thẻ ở khoảng cách <2Cm, 
●  Bảo mật hơn với tính năng : mở khóa mật   
     khẩu (liên tiếp) trộn lẫn với những con số 
     ngẫu nhiên. 

9.885.000 đ

Bluetooth Smart Lock

DHI-ASL8101K-B 

● MÀU ĐỒNG ĐEN
●  5 chế độ mở khóa : Bluetooth, Vân tay,
    Thẻ Mifare, mật khẩu số 
    & chìa khóa cơ truyền thống.
●  Tự động khóa khi gặp mật khẩu hoặc thẻ 
    không hợp lệ
● Cảnh báo khi khóa lỗi/ điện áp pin thấp.
● Bộ nhớ lưu trữ lớn : 100 mật khẩu, 100 thẻ, 
   100 vân tay

LIÊN HỆ

Bluetooth Smart Lock

DHI-ASL8212R-B 

● MÀU BẠC SATIN
●  5 chế độ mở khóa : Bluetooth, Vân tay,
    Thẻ Mifare, mật khẩu số 
    & chìa khóa cơ truyền thống.
●  Tự động khóa khi gặp mật khẩu hoặc thẻ 
    không hợp lệ
● Cảnh báo khi khóa lỗi/ điện áp pin thấp.
● Bộ nhớ lưu trữ lớn : 100 mật khẩu, 100 thẻ, 
   100 vân tay

LIÊN HỆ

Bluetooth Smart Lock

DHI-ASL8212S-B 

● ĐỒNG VÀ XANH LỤC
●  5 chế độ mở khóa : Bluetooth, Vân tay,
    Thẻ Mifare, mật khẩu số 
    & chìa khóa cơ truyền thống.
●  Tự động khóa khi gặp mật khẩu hoặc thẻ 
    không hợp lệ
● Cảnh báo khi khóa lỗi/ điện áp pin thấp.
● Bộ nhớ lưu trữ lớn : 100 mật khẩu, 100 thẻ, 
   100 vân tay

LIÊN HỆ

Bluetooth Smart Lock

DHI-ASL9112R(C)-B
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● ĐỎ ĐỒNG , BẠC 
● 4 chế độ mở khóa :Vân tay, Thẻ Mifare,
    mật khẩu số & chìa khóa cơ truyền thống. 
● Tự động khóa khi gặp mật khẩu hoặc thẻ 
    không hợp lệ
● Cảnh báo khi khóa lỗi/ điện áp pin thấp.
● Bộ nhớ lưu trữ lớn : 100 mật khẩu, 100 thẻ, 
   100 vân tay



 

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT – CÀI ĐẶT & SỬ DỤNG 

KHÓA SMART LOCK DSS_DAHUA 

Kính chào quý MD & quý khách hàng ! 

Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, khóa Smart Lock là một phần không thể thiếu trong các căn biệt thự hiện 

đại, trong các ngôi nhà thông minh & những dự án căn hộ cao cấp ứng  dụng Smart Home. Thấu hiểu mong 

muốn & nguyện vọng của khách hàng, DSS_DAHUA  đã cho ra đời nhiều loại mẫu khóa Smart Lock với 

phương châm :”Đa Dạng Về Mẫu Mã, Chủng Loại – Đáp Ứng Mọi Yêu Cầu Của Khách Hàng”. 

Việc lắp đặt – cài đặt - sử dụng của khóa Smart Lock DSS_DAHUA rất đơn giản & dễ dàng. Nhằm mục tiêu 

mang lại sự tiện lợi cho quý khách, Phòng Kỹ Thuật DSS_DAHUA đã tạo ra những video hướng dẫn chi tiết 

thao tác từng bước một về quá trình :”Lắp Đặt – Cài Đặt & Sử Dụng” sản phẩm. Quý khách vui lòng tham 

khảo theo links dưới đây :  

1 – Link  video hướng dẫn cách khoan cửa để lắp khóa Smart Lock DSS_DAHUA :  

https://dahua.vn/39-video-demo-huong-dan-cach-khoan-cua-lap-dat-khoa-smart-lock-dahua-ma-6xxx-8xxx/                

(dahua.vn – video hướng dẫn số 39). 

2 – Link  video hướng dẫn cách lắp đặt khóa Smart Lock DSS_DAHUA  dòng 2xxx :  

https://dahua.vn/05-video-huong-dan-cach-lap-dat-khoa-cua-smart-lock-dahua-dong-2xxxx/ 

(dahua.vn – video hướng dẫn số 05). 

3 – Link  video hướng dẫn cách lắp đặt khóa Smart Lock DSS_DAHUA  dòng 6xxx-7xxx-8xxx-9xxx :  

https://dahua.vn/06-video-huong-dan-cach-lap-dat-khoa-cua-smart-lock-dahua-dong-6xxx-8xxx/            

(dahua.vn – video hướng dẫn số 06). 

4 – Link  video hướng dẫn cách lắp đặt, cài đặt & sử dụng khóa Smart Lock DSS_DAHUA  dòng 2xxx:  

https://dahua.vn/19-video-huong-dan-cach-cai-dat-su-dung-khoa-smart-lock-dahua-ma-asl-2101s-l/     

(dahua.vn – video hướng dẫn số 19). 

5 – Link  video hướng dẫn cách lắp đặt, cài đặt & sử dụng khóa Smart Lock DSS_DAHUA  dòng 8xxx – theo 

thiết kế mới :  

https://dahua.vn/45-video-huong-dan-cach-lap-dat-cai-dat-su-dung-smart-lock-asl8xxx-dss_dahua-thiet-ke-

moi/   (dahua.vn – video hướng dẫn số 45). 

https://dahua.vn/05-video-huong-dan-cach-lap-dat-khoa-cua-smart-lock-dahua-dong-2xxxx/


















 

THÔNG BÁO  

VỀ TỔNG ĐÀI TƯ VẤN - HỖ TRỢ KỸ THUẬT 3 MIỀN CỦA DSS_DAHUA   

Kính chào quý đại lý, quý khách hàng & anh em kỹ thuật lắp đặt, thi công ! 

 

- Nhằm mục đích tư vấn, hỗ trợ cho quý đại lý, cho anh em kỹ thuật lắp đặt - thi công một cách 

hiệu quả & thuận tiện nhất. Nhằm giảm thiểu khoảng cách trong giao tiếp do sự khác biệt về giọng 

nói, âm vực & văn hóa vùng miền. Phòng Kỹ Thuật DSS_Dahua đã chia làm 3 chi nhánh gồm : 

Hà Nội , Đà Nẵng & TP.HCM với những đầu số hỗ trợ kỹ thuật khác nhau. 

- Chi tiết liên hệ tổng đài hỗ trợ kỹ thuật 3 miền : quý khách vui lòng truy cập theo link trên 

website sau đây  :       https://dahua.vn/hotline/ 

 

 

https://dahua.vn/hotline/


 

 

 

*** Kính mong quý đại lý, quý khách hàng &  anh em kỹ thuật 3 miền liên hệ với số tổng đài hỗ 

trợ thuộc khu vực địa lý mà mình sinh sống/ công tác để được hỗ trợ một cách tốt nhất ! 

 

Note :  

 

- Theo quy định : các đầu số hotline di động & máy bàn trên sẽ luôn sẵn sàng hỗ trợ khách 

hàng trong giờ hành chính (8h – 17h từ thứ 2 đến thứ 7). Ngoài giờ hành chính & chủ nhật 

sẽ có số máy lẻ 100 của hotline : 0911.812.888 hỗ trợ tư vấn cho khách hàng đến 22h hàng 

ngày. 

- Trung bình khi có cuộc gọi đến kỹ thuật DSS sẽ mất khoảng 10' để hoàn thành việc hỗ trợ 

cho 1 khách (từ lúc chào hỏi -> giải quyết yêu cầu hỗ trợ -> nhập thông tin lên hệ thống). 

Nên tại thời điểm quý khách gọi có thể line đó đang bận. Quý khách vui lòng kết nối với các 

line khác. 

 

-  Khách hàng hiện nay khi có nhu cầu hỗ trợ đa phần sẽ kết nối đến tổng đài di động mà bỏ 

qua hotline máy bàn 1900.636.955 của DSS. Vì vậy nếu quý khách có nhu cầu cần hỗ trợ kỹ 

thuật trong giờ hành chính vui lòng san sẻ kết nối sang hotline máy bàn bên trên để được hỗ 

trợ tốt nhất.  

 

 

         ! DSS_Dahua trân trọng  thông báo & cảm ơn sự hợp tác của quý khách ! 

 


