
 
 

    Mẫu 2111-2115 

 
 
KÉT SẮT AN NINH & HỎA HOẠN KỸ THUẬT SỐ  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vui lòng đọc kỹ hƣớng dẫn sử dụng này và không bao giờ  
cất hƣớng dẫn vào két! 
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   Mẫu 2111-2115 

Két Sắt An Ninh & Hỏa Hoạn Kỹ Thuật Số  
 

TRONG KIỆN HÀNG GỒM CÓ  

1 - Két Sắt An Ninh & Hỏa Hoạn Kỹ  

     Thuật Số 

1 - Hƣớng Dẫn Sử Dụng 

2 - Chìa Khóa  

1 - Chìa Khóa Thay Thế Khẩn Cấp 

4 - Pin “AA” 

1 - Gói gel si-li-ca 

 

 
CHÚ Ý   

KHÔNG TRẢ LẠI KÉT CHO CỬA HÀNG! 
Nếu bạn bị thiếu các phụ tùng hoặc gặp khó khăn trong việc vận hành két, xin vui lòng 
liên hệ với Bộ Phận Chăm Sóc Khách Hàng qua điện thoại. 

Cửa hàng  sẽ không nhận  các sản phẩm trả lại mà không có sự đồng ý trƣớc. Trƣớc 
tiên bạn cần liên hệ với Bộ Phận Chăm Sóc Khách Hàng 

Hoa Kỳ/Canada 1-877-354-5457 (Miễn Phí) 
Mexico 01-800-288-2872 Sau khi đoạn ghi âm bằng Tiếng Anh kết thúc bạn hãy nhập 
số 800-860-1677 để hoàn tất cuộc gọi. (Miễn Phí) 
Úc 0011-800-5325-7000 (Miễn Phí)  
Đức/Niu Di-lân 00-800-5325-7000 (Miễn Phí) 

 
Các Quốc Gia Khác XX*-310-323-5722  
 XX*- Trƣớc tiên Nhập Mã Quốc Gia Hoa Kỳ (Mức Cƣớc Áp Dụng)  

 

  

TỔNG QUAN SẢN PHẨM 

 

A - Lỗ Tra Chìa Khóa  

B  - Bảng hiển thị LCD 

C  - Ngăn Lắp Pin. Vỏ 

D  - Bản Lề Cửa 

E  - Chân Cao Su 

F  - Bàn Phím Kỹ Thuật Số Điện Tử  

G  - Thân Tủ Két 

H  - Cửa Két  

I  - Nhãn Số Seri 
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CÀI ĐẶT VÀ VẬN HÀNH 
 

BƢỚC 1: LẮP PIN 

 
Để thuận tiện cho bạn, chúng tôi đã đính kèm 4 pin “AA” cung cấp điện cho các 
nút điều khiển.  Bạn cần lắp các pin này trƣớc khi sử dụng két. 

 

 

1. Tháo nắp ngăn lắp pin nằm bên phải bảng 
điều khiển bằng cách nhấn xuống và về  
bên phải.   

1. 
 
 

  

2. Lắp 4 pin “AA” (đi kèm). Hãy chắc chắn rằng 
các pin đƣợc lắp đúng chiều, xét đến các cực 
(+ và -). 

2. 
 
  

3. Nếu pin đƣợc lắp đúng, két sẽ kêu bíp và màn 
hình hiển thị LCD sẽ nhấp nháy, hiện ra thông 

báo “GOOD” 

3. 
 

 

4. Khi pin đã đƣợc lắp thích hợp, đặt lại nắp ngăn 
pin vào vị trí. 

4. 
 
 

 

 
 
THAY PIN: 

Pin yếu hoặc chết nên đƣợc thay ngay và  
nên thay cả 4 pin. Để thay pin, hãy tuân theo 
các hƣớng dẫn ở BƢỚC 1 phần “CÀI ĐẶT”.  
Xin nhớ luôn tháo pin khỏi két nếu nhƣ không 
sử dụng trong thời gian dài. Nếu pin đã chết 
hoàn toàn và bạn không thể mở két bằng bàn 
phím điện tử, dùng chìa thay thế khẩn cấp để 
mở két. 
 
CHÚ Ý: Chúng tôi KHÔNG KHUYẾN NGHỊ  
sử dụng các loại pin phi kiềm hoặc pin có  
thể sạc lại. 

 

 
Nếu pin bị tháo hoặc không hoạt động, bộ nhớ bàn phím sẽ KHÔNG bị xóa 
và  mã số đã đƣợc lập trình đang hoạt động vẫn sẽ sử dụng đƣợc khi nguồn 
điện đƣợc cấp lại. 
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CÀI ĐẶT VÀ VẬN HÀNH 
 

BƢỚC 2: ĐẶT LỊCH VÀ ĐỒNG HỒ  

Khi pin đã đƣợc lắp   và bảng điều khiển đƣợc cấp điện, bƣớc tiếp theo là bắt 
đầu bằng cách    cài đặt đồng hồ và lịch. ĐỌC ĐẦY ĐỦ CÁC CHỈ DẪN VÀ VIẾT 
LẠI NGÀY/THỨ/GIỜ TRƢỚC KHI CÀI ĐẶT.  CHÚ Ý: Bạn phải nhập thông tin 
ngay không trì hoãn.  Nếu nhƣ đèn tắt, bạn sẽ phải cài đặt lại. 

 

1. Khi cửa két đã đóng và khóa, bấm  

nút “” rồi đến nút “9”. 
  1.    

Màn hình hiển thị LCD sẽ sáng lên màu hổ phách. 
 VÍ DỤ 

 

2. Nhập Năm - 2 Chữ Số 2. 2010 =    
 
3. Nhập Tháng - 2 Chữ Số 3. Tháng Hai =     
 
4. Nhập Ngày - 2 Chữ Số 4. 30

th
 =    

 
5. Nhập Thứ - 1 Chữ Số (xem bảng bên dƣới) 5. Thứ Hai =   
 
6. Nhập Giờ - 2 Chữ Số (xem bảng bên dƣới) 6. 9:26 sáng =    
 
7. Nhập Phút - 2 Chữ Số  

 
7. 

 
9:26 sáng =    

 

NGÀY # 
Thứ Hai 1 

Thứ Ba 2 

Thứ Tƣ 3 

Thứ Năm 4 

Thứ Sáu  5 

Thứ Bảy 6 

Chủ Nhật 7 
 

GIỜ ## 
 

GIỜ ##  GIỜ ## 
1:00 sáng 01  9:00 SA 09  5:00 CH 17 

2:00 SA 02  10:00 SA 10  6:00 CH 18 
3:00 SA 03  11:00 SA 11  7:00 CH 19 
4:00 SA 04  12:00 CH 12  8:00 CH 20 
5:00 SA 05  1:00 CH 13  9:00 CH 21 
6:00 SA 06  2:00 CH 14  10:00 CH 22 
7:00 SA 07  3:00 CH 15  11:00 CH 23 
8:00 SA 08  4:00 CH 16  12:00 SA 00 

 

 
Khi đƣợc nhập chính xác, màn hình 
hiển thị LCD sẽ ngừng sáng và hiển 
thị thông tin bạn vừa cài đặt   
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CÀI ĐẶT VÀ VẬN HÀNH 
 

BƢỚC 3: MỞ KHÓA VÀ MỞ KÉT   
 
Két này đƣợc trang bị bộ đôi hệ thống kỹ thuật số/ổ khóa yêu cầu cần có mã 
số ngƣời dùng sử dụng và chìa khóa tra vào để mở.  Nó cho phép có hai mã 
số đang hoạt động riêng biệt và có thể tái lập trình. 
 

Mã ngƣời dùng đƣợc đặt trƣớc tại nhà máy là “1 2 3 4” và “1 2 3 4 5 6”. 
 
 

 
1. Bắt đầu bằng cách tra chìa vào lỗ khóa 

hình trụ ở bên trái bảng điều khiển. 

 
1. 

 

2. Trên bàn phím nhập dấu “#”   rồi nhập mã 

ngƣời dùng “1 2 3 4”, rồi lại nhập dấu “#” ”. 
 

2. 

      

3. Nếu mã đƣợc nhập là đúng, màn hình LCD 
sẽ hiển thị OPEN, bạn sẽ nghe thấy tiếng 
chuông báo két đã đƣợc mở khóa. 

3. 

 

 
4. Trong vòng 5 giây, xoay tay cầm lên trên về 

bên phải (theo chiều kim đồng hồ) và kéo 
cửa mở ra. 

 
4. 

 

  

 

ĐỂ KHÓA KÉT: 
 

Cẩn thận đóng cửa lại, xoay chìa khóa theo 
chiều kim đồng hồ sang bên phải rồi rút ra.  
Két đã đƣợc khóa và cần nhập lại mã số 
đang sử dụng để mở đƣợc.        
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CÀI ĐẶT VÀ VẬN HÀNH 
 

BƢỚC 4: LẬP TRÌNH MÃ SỐ NGƢỜI DÙNG MỚI 

 
CÁC CHÚ Ý VỀ AN NINH: Để đảm bảo tính riêng tƣ, quá trình này nên đƣợc 
áp dụng cho cả hai mã đƣợc cài đặt sẵn tại nhà máy. 

 

 
1. Mở két bằng mã đầu tiên do nhà máy đặt (hoặc 

mã hiện đang dùng).  
 

1. 
       

2. Nếu nhập mã đúng, màn hình LCD sẽ hiển thị 

“OPEN”, và bạn sẽ nghe thấy tiếng chuông báo 
két đã đƣợc mở khóa. 

 

2. 
 

 

3. Ngay lập tức nhập “” rồi đến một mã từ 4-8 

chữ số và sau cùng là dấu “#”. (Nếu dùng mã có 

8 chữ số, bạn không cần nhập dấu “#” sau đó. 

3. 
  __  __  __  __  

4. Nếu nhập đúng, màn hình sẽ hiển thị “IN” trên 
nền màu xanh kèm theo chuông báo và mã số 
mới sẽ xuất hiện trong 1 giây.  

 

4. 
 
  

 
Lặp lại quá trình trên để lập trình lại mã số thứ hai đƣợc đặt sẵn tại nhà máy. 

   

Mã số mới của bạn đã sẵn sàng để sử dụng và mã trƣớc đó đã đƣợc xóa 
khỏi bộ nhớ.  Nếu bạn muốn thay đổi mã số mới của mình, chỉ cần lặp lại 
quá trình trên đối với mã số hiện đang sử dụng và nhập vào một mã số khác. 

 
 

MỞ KÉT BẰNG MÃ SỐ MỚI: 

 
Lặp lại quá trình đƣợc mô tả trong BƢỚC 3: MỞ KHÓA VÀ MỞ KÉT,  
thay mã số đặt sẵn tại nhà máy bằng mã số ngƣời dùng mới. 
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CÁC TÍNH NĂNG AN NINH 
 

CHẾ ĐỘ RIÊNG TƢ: 

Nếu bạn muốn mã cá nhân của mình không 
hiện trên màn hiển thị kỹ thuật số, các mã này 

có thể đƣợc ẩn đi bằng cách nhập “” sau “#”.  

Ví dụ: “#  1 2 3 4 #”. 

       

 

NHẬP MÃ SAI: 

Nếu bạn nhập mã sai, màn hình hiển thị kỹ thuật 

số sẽ thông báo “ERROR” đi kèm với âm thanh 
cảnh báo.  Khi đó, hãy nhập lại mã số đúng.   

 

THỜI GIAN KHÓA AN NINH: 

Nếu một mã số sai đƣợc nhập ba (3) lần, còi báo động sẽ kêu trong một (1)  
phút trƣớc khi hệ thống mở chế độ khóa trong 5 phút. 

 

Trong 1 phút đầu tiên, còi báo động có thế tắt 
nếu mã đúng đƣợc nhập vào, nếu nhƣ không  
có hành động nào khác hoặc ba (3) mã sai  
khác đƣợc nhập vào trong 1 phút đầu tiên này, 
hệ thống sẽ bật chế độ khóa (5 phút).Nếu có 
thêm 3 mã sai đƣợc nhập vào sau lần bị khóa 
đầu tiên, còi báo động sẽ kêu trong 1 phút trƣớc 
khi rơi vào giai đoạn khóa thứ 2 dài 15 phút. 
 
Trong thời gian bị khóa, nếu pin đƣợc tháo ra 
thì hệ thống sẽ khóa trong 15 phút. 

 
 

 
 
 
 
 

 

  

 

BÁO ĐỘNG AN NINH: 

Chiếc két này đƣợc trang bị còi báo động an ninh.   

Để kích hoạt còi báo động, bấm “0” khi cửa 
đang đóng.   

 

Màn hình sẽ hiển thị “ALERT-ON”. 
  

 

Báo động sẽ kêu khi:  
 Mã sai đƣợc nhập ít nhất 3 lần để cố gắng đăng nhập  
 Két bị chấn động hoặc chịu tác động lực mạnh. 

Để ngắt báo động hoặc tắt còi báo động, nhập mã số đang sử dụng.   
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CÁC TÍNH NĂNG AN NINH 
 

KHÔI PHỤC DỮ LIỆU LỊCH SỬ ĐĂNG NHẬP 

 
Chiếc két này có khả năng lƣu vào bộ nhớ đến 50 lần đăng nhập để mở két.  
Để lấy đƣợc các dữ liệu này, làm theo các bƣớc sau đây: 
 

Nhập mã số ngƣời dùng 1 hoặc mã số ngƣời 
dùng 2 và màn hình sẽ hiển thị “OPEN”.   

 

      
 

 
 

 

Ngay lập tức bấm số “0” để xem lịch sử bắt đầu từ lần đăng nhập gần nhất. 
Để xem các lần đăng nhập trƣớc đó, tiếp tục bấm số “0” để xem hết 50 lần đăng nhập. 

 

 

 VÍ DỤ 

Bấm 

   

Mã số ngƣời dùng 1 đƣợc đăng nhập ngày Ngày 29, Tháng 6, 2010 lúc 4:17 chiều 

Bấm 

 
Lại 

  

Mã số ngƣời dùng 1 đƣợc đăng nhập ngày Ngày 28, Tháng 6, 2010 lúc 10:49 sáng 

Bấm 

 
Lại 

  

Mã số ngƣời dùng 1 đƣợc đăng nhập ngày Ngày 27, Tháng 6, 2010 lúc 4:17 chiều 

V.v...   

    
MẤT MÃ ĐĂNG NHẬP  

Nếu bạn bị mất hoặc quên mã số đang sử dụng, bạn cần liên hệ hỗ trợ khách 
hàng để nhận đƣợc ủy quyền và các hƣớng dẫn để lập trình lại mã số.  Bạn có 
thể mở két bằng cách dùng Chìa Khóa Thay Thế Khẩn Cấp bằng cách tuân 
theo các chỉ dẫn ở trang sau.  
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MỞ KHÓA KHẨN CẤP 
MỞ KÉT VỚI CHÌA KHÓA MỞ KHẨN CẤP 

Tra chìa khóa thay thế khẩn cấp 
và xoay sang bên trái. 

  

 

ĐẶT HÀNG CHÌA KHÓA MỚI/ CHÌA THAY THẾ 
Cần có các thông tin sau đây để đặt hàng chìa khóa: 
 

1. CHỨNG NHẬN SỞ HỮU (1 trong 2 Lựa Chọn Dƣới Đây)  

  HÓA ĐƠN MUA HÀNG & NHẬN DẠNG - CHỈ ÁP DỤNG VỚI CÁC ĐƠN ĐẶT HÀNG QUỐC TẾ! 

 Bản sao hóa đơn mua hàng thể hiện các thông tin Cửa Hàng, Ngày Mua & Mô Tả 
Sản Phẩm.   

 Bản sao căn cƣớc của bạn có hình ảnh. (Bằng lái xe, hộ chiếu, căn cƣớc thông 
thƣờng). 

  PHIẾU XÁC NHẬN SỞ HỮU SẢN PHẨM 
Nếu bạn không có hóa đơn mua hàng, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email hoặc điện 
thoại để yêu cầu nhận một “Phiếu Xác Nhận Sở Hữu Sản Phẩm”.   

2. THÔNG TIN ĐƠN ĐẶT HÀNG 

 THÔNG TIN LIÊN HỆ 

 Tên & Địa Chỉ Giao Hàng 

 Địa chỉ Email (Nếu Có) 

 Số Điện Thoại 

 Thời Gian Liên Lạc Phù Hợp 

 THÔNG TIN LIÊN HỆ 

 Tên & Địa Chỉ Giao Hàng 

 Địa chỉ Email (Nếu Có) 

 Số Điện Thoại 

 Thời Gian Liên Lạc Phù Hợp 

3. PHƢƠNG THỨC THANH TOÁN 

        Qua Điện thoại: 
Thẻ Visa hoặc Mastercard 

        Qua Thƣ:  
Séc hoặc Lệnh Chuyển Tiền 

 
CHÚ Ý: Để tham khảo giá vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng  
Thông tin liên hệ ở bìa sau của sách hƣớng dẫn này. 

  
Các điều khoản có thể thay đổi mà không báo trƣớc. 

 

 
 

 
XÁC ĐỊNH ĐÚNG VỊ TRÍ CẤT GIỮ SỐ NHẬN DẠNG KÉT 

 
SỐ SERI 

Ở góc dƣới bên phải mặt trƣớc của két. Không 
Tháo Bỏ Số Nhận Dạng Két. Các thẻ! 

 

  

SỐ CHÌA KHÓA 
4 Chữ Số khắc trên cổ kim loại xung 
quanh lỗ khóa. 
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BẢO HÀNH HẠN CHẾ 

LH Licensed Products, Inc., (“LHLP, Inc.”)  bảo đảm rằng trong thời hạn bảy (7) năm kể từ ngày mua, 

sản phẩm này không bị lỗi về cấu trúc hoặc cơ khí do lỗi vật liệu hoặc gia công. LHLP, Inc., trên cơ sở 

lựa chọn duy nhất của mình và là phƣơng thức bồi thƣờng duy nhất cho bên mua theo chế độ bảo hành 

này, sẽ sửa chữa hoặc thay thế sản phẩm này hoặc bất kỳ thành phần nào của sản phẩm bị hƣ hỏng 

trong thời hạn bảo hành. Thay thế hoặc sửa chữa sẽ đƣợc thực hiện với sản phẩm hoặc phụ tùng mới 

hoặc đƣợc tái sản xuất. Nếu sản phẩm đã hết, phƣơng thức thay thế sẽ đƣợc thực hiện bằng sản phẩm 

tƣơng tự có giá trị ngang bằng hoặc lớn hơn. 
 
ĐÂY LÀ PHƢƠNG THỨC BẢO HÀNH DUY NHẤT CHO BẠN. 
 
Sản phẩm của chúng tôi đi kèm các cam kết không thể bị loại trừ theo Luật Ngƣời Tiêu Dùng Úc. Bạn đƣợc 

quyền yêu cầu thay thế hoặc hoàn tiền đối với lỗi lớn và bồi thƣờng đối với bất cứ tổn thất hoặc thiệt hại nào 

khác có thể dự đoán đƣợc. Bạn cũng đƣợc quyền yêu cầu sửa chữa sản phẩm hoặc thay thế nếu nhƣ sản 

phẩm không đạt đến chất lƣợng chấp nhận đƣợc và mức thiếu sót đó không gây ra hậu quả nghiêm trọng. 
 
Chế độ bảo hành này chỉ áp dụng cho ngƣời mua lẻ chính hãng từ ngày đầu tiên mua hàng và không thể 

chuyển nhƣợng đƣợc. Bạn cần giữ lại hóa đơn mua hàng gốc. Giấy tờ mua bán cần đƣợc xuất trình để 

đƣợc thụ hƣởng dịch vụ bảo hành. 
 
Các nhà phân phối, các trung tâm dịch vụ và các cửa hàng bán lẻ có bán sản phẩm này của LHLP, Inc. 

không có quyền thay thế, chỉnh sửa hoặc thay đổi theo bất cứ hình thức nào các điều khoản và điều kiện 

của chính sách bảo hành này. 
 
Chính sách bảo hành này không áp dụng với lớp hoàn thiện của sản phẩm. Chính sách bảo hành này 

không bao gồm các hƣ hỏng linh kiện thông thƣờng hoặc hƣ hại do các nguyên nhân sau: sử dụng cẩu 

thả hoặc sai quy cách, sử dụng trái ngƣợc với các hƣớng dẫn vận hành, tháo rời, sửa chữa hoặc thay 

thế bởi bất cứ bên nào khác không phải là LHLP, Inc. hoặc các trung tâm dịch vụ đƣợc ủy quyền, lắp đặt 

sai quy cách, hoặc tiếp xúc với nguồn nhiệt hoặc độ ẩm cao. Ngoài ra, bảo hành không bao gồm thiên tai 

nhƣ hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, bão lốc, vòi rồng. 
 
LHLP, Inc. không chịu trách nhiệm về bất cứ hƣ hại nào do ngẫu nhiên hay bị gây ra bởi bất cứ vi phạm 

nào về chính sách bảo hành dù là rõ ràng hoặc ngụ ý hoặc dạng khác liên quan đến việc bán sản phẩm 

này. LHLP, Inc. không chịu trách nhiệm về: các chi phí lắp hoặc tháo sản phẩm; hƣ hỏng hoặc thiệt hại 

đến đồ đạc đựng trong sản phẩm; việc vứt bỏ không đƣợc ủy quyền các đồ đạc bên trong sản phẩm; 

hoặc các hƣ hại trong khi vận chuyển. 
 
CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH TRÊN ĐÂY THAY CHO MỌI CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH KHÁC, RÕ RÀNG 

HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM BẤT CỨ CHÍNH SÁCH NÀO ĐỂ BÁN ĐƢỢC SẢN PHẨM HOẶC ĐỂ PHÙ 

HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ NÀO ĐÓ, VÀ LHLP, INC. TỪ BỎ BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ CÁC GIAO 

KÈO VÀ CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH NÀO KHÁC. 
 
Ngoại trừ đến mức bị cấm bởi luật pháp hiện hành, bất kỳ bảo hành ngụ ý nào để kinh doanh hoặc phù 

hợp với một mục đích cụ thể đều đƣợc hạn chế trong thời hạn bảo hành nói trên. Một số bang, tỉnh hoặc 

khu vực quyền hạn pháp lý không cho phép sự loại trừ hoặc hạn chế các thiệt hại ngẫu nhiên hoặc mang 

tính kết quả hoặc các hạn chế về thời hạn của bảo hành đƣợc ngụ ý, do đó các hạn chế hoặc ngoại trừ 

trên đây có thể không áp dụng trong trƣờng hợp của bạn. Chính sách bảo hành này mang lại cho bạn 

quyền hợp pháp cụ thể, và bạn có thể có các quyền khác thay đổi tùy theo từng bang, hoặc tỉnh, hoặc 

các khu vực quyền hạn pháp lý khác nhau. 

 

BẢO ĐẢM TRỌN ĐỜI THAY THẾ SAU HỎA HOẠN  

Nếu sản phẩm chống hỏa hoạn này của Honeywell đƣợc mua từ LH Licensed Products, Inc. (“LHLP”)  
và bị hủy hoại do hỏa hoạn ở bất kỳ thời điểm nào trong khi vẫn thuộc quyền sở hữu của bạn (ngƣời sở 
hữu ban đầu), LHLP sẽ vận chuyển một sản phẩm thay thế đến cho bạn khi bạn gửi các thông tin sau 
đến Dịch Vụ Khách Hàng, LH Licensed Products, Inc., 860 E. Sandhill Ave., Carson, CA 90746 USA: 
 
1. Tên của bạn, địa chỉ hòm thƣ, địa chỉ email, và số điện thoại cùng với mã vùng;  

2. Mô tả vụ hỏa hoạn, số của mẫu sản phẩm và một bức ảnh sản phẩm đã bị cháy, và một bản sao báo 
cáo từ   cơ quan phòng cháy chữa cháy, bảo hiểm hoặc cảnh sát.  

 
Phí vận chuyển sản phẩm thay thế không đƣợc bao gồm trong chính sách bảo đảm này và phải đƣợc 
chi trả bởi khách hàng.  Nếu không còn sản phẩm y hệt, LHLP sẽ cung cấp cho bạn một sản phẩm 
tƣơng tự trong dòng sản phẩm hiện hành.  LHLP không chịu trách nhiệm cho các thiệt hại hay hỏng hóc 
của đồ đạc đựng trong két. 

 



 10 

 
 

 

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG  
EMAIL (Phƣơng Thức 

Liên Hệ Tối Ƣu): 
LHLPCustomerService@LHLPinc.com 

WEBSITE: www.Honeywellsafes.com (Bắt đầu hoạt động từ 15 Tháng Tƣ 2013) 

ĐỊA CHỈ:   
 

Consumer Assistance Dept. 
LH Licensed Products, Inc.,  
860 East Sandhill Avenue 
Carson, CA 90746 USA   

ĐIỆN THOẠI: Hoa Kỳ/Canada 1-877-354-5457 (Miễn Phí) 
Mexico 01-800-288-2872 Sau khi đoạn ghi âm bằng Tiếng Anh kết 
thúc bạn hãy nhập số 800-860-1677 để hoàn tất cuộc gọi. (Miễn Phí) 
Úc 0011-800-5325-7000 (Miễn Phí) 
Đức/Niu Di-lân 00-800-5325-7000 (Miễn Phí) 
 
Các Quốc Gia Khác XX*-310-323-5722 (Mức Cƣớc Áp Dụng) 
XX*- Trƣớc tiên Nhập Mã Quốc Gia Hoa Kỳ 

GIỜ TỔNG ĐÀI:  Hoa Kỳ/Canada 7-17h (Giờ chuẩn Thái Bình Dƣơng**) T2-T6  
(Có thể thay đổi)    

GIỜ GỌI LẠI: Các Quốc Gia Khác 7-20h (Giờ chuẩn Thái Bình Dƣơng**) T2-T6       
 PST** Giờ địa phƣơng tại Los Angeles California Hoa Kỳ 
    

GIỜ GỌI LẠI QUỐC TẾ:  
Nếu bạn cần nói chuyện với nhân viên hỗ trợ khách hàng và không thể liên lạc với chúng tôi trong 
các giờ Tổng Đài trên, vui lòng gửi email hoặc để lại tin nhắn thoại, gồm Tên, Số Điện Thoại và 
thời gian thuận tiện nhất để chúng tôi liên lạc với bạn trong các giờ Gọi Lại trên đây và chúng tôi 
sẽ cố gắng hết sức liên lạc lại với bạn và giúp đỡ trả lời mọi câu hỏi và thắc mắc của bạn. 

 
 
 

Sản xuất bởi 
LH Licensed Products, Inc.,  
860 East Sandhill Avenue 
Carson, CA 90746 

 

 
 

 
 

Thƣơng hiệu Honeywell đƣợc sử dụng theo giấy phép 
của Honeywell International Inc. Honeywell International 
Inc. không có tuyên bố hoặc bảo hành cho sản phẩm này. 
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