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KHUYẾN CÁO

Cửa cuốn AUSTDOOR được thiết kế và sản xuất đồng  ●
bộ theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất vì vậy các phụ 
kiện đi kèm như: UPS, mô tơ, hộp điều khiển, điều 
khiển từ xa, còi, … phải được sử dụng chính hãng để 
đảm bảo chất lượng tốt nhất.

Ðể tránh mua phải hàng nhái, hàng giả, hàng kém  ●
chất lượng Quý khách hàng lưu ý trên thân cửa và 
các phụ kiện đi kèm như: UPS, mô tơ, hộp điều khiển, 
điều khiển từ xa, còi, … đều có tem AUSTDOOR và có 
dán tem chống hàng giả (có thể kiểm tra tem chống 
hàng giả bằng cách chiếu đèn cực tím vào tem sẽ 
hiện lên chữ chìm) 

KIỂU LẮP ÐẶT

PHỤ KIỆN

   I      THÔNG TIN CHUNG VỀ CỬA TẤM LIỀN

Môtơ DC - Austmatic

Nút bấm âm tường

Bộ lưu điện

Chốt ly hợp

Hộp điều khiển

Ðiều khiển từ xa

Còi báo động

Khóa

Lô cuốn lắp trong Lô cuốn lắp ngoài Trượt trần

MỤC LỤC

I. Thông tin chung về cửa cuốn Tấm liền

II. Thông tin an toàn khi sử dụng cửa

III. Vệ sinh & chăm sóc cửa

IV. Hướng dẫn sử dụng cửa

V. Lỗi thường gặp và cách khắc phục

Magnetic Sensor



Ðảm bảo chức năng đảo chiều hoạt động tốt 
bằng cách kiểm tra khi nghiệm thu lắp đặt 
và khi sử dụng.

Ðể điều khiển từ xa tránh xa tầm với của 
trẻ em.

Không được vận hành cửa khi có vật cản 
dưới cửa và trẻ em đi qua.

Nút bấm âm tường cần được lắp đặt tại vị trí 
dễ thấy và nằm ngoài tầm với của trẻ em.

Công việc sửa chữa phải được thực hiện bởi 
người có chuyên môn.

Chỉ sử dụng dây rút chốt ly hợp khi mất điện hoặc 
trong các trường hợp thoát hiểm khẩn cấp.

Thân cửa nên được vệ sinh bằng nước rửa không có tính axit 1. 
hoặc nước sạch và vải mềm theo định kỳ 2 tháng một lần. 

Bề mặt trong của ray dẫn hướng nên được vệ sinh bằng 2. 
nước rửa không có tính axit và vải mềm định kỳ 6 tháng 
một lần, tuyệt đối không được dùng mỡ bò để bôi trơn cho 
ray dẫn hướng.

KHUYẾN CÁO

Nên thường xuyên kiểm tra chức năng đảo chiều của • 
cửa bằng cách dùng tay chặn dưới thanh đáy khi cửa 
đang đóng xuống, nếu cửa không tự động đảo chiều 
đi lên và còi báo động không kêu hãy báo ngay cho 
Trung tâm DVKH qua số điện thoại 1900 6828 hoặc 
liên hệ với đại lý gần nhất để được sửa chữa.
Rất nguy hiểm nếu trẻ em chơi phía dưới cửa hoặc để • 
các vật cản dưới đường đi của cửa, điều này sẽ có thể 
dẫn tới các nguy cơ xảy ra tai nạn và gây hư hỏng cửa 
hoặc đồ vật.
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   II     THÔNG TIN AN TOÀN KHI SỬ DỤNG CỬA

  III     VỆ SINH VÀ CHĂM SÓC CỬA

  IV     HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CỬA

Môtơ

Giá đỡ

Ray 
dẫn 
hướng

Khóa

Thân cửa

Lô cuốn

Hộp điều 
khiển

Ðiều khiển
từ xa

Nút bấm 
âm tường

Ðọc kỹ các hướng dẫn sử dụng trước khi dùng



1.CÁCH ÐÓNG MỞ CỬA CƠ: 
Dùng tay để đóng mở cửa cơ một cách nhẹ nhàng nhờ hệ • 
thống lò xo trợ lực. Sau khi cửa đã đóng kín hoàn toàn, sử 
dụng khóa ngang để khóa cửa.
Trong quá trình sử dụng cửa cơ nếu khi đóng mở thấy quá • 
nặng hoặc quá nhẹ hãy báo ngay cho Trung tâm DVKH 
Austdoor qua số điện thoại 1900-6828 hoặc liên hệ với đại 
lý gần nhất để được hỗ trợ.
Cách sử dụng khóa ngang• 

 — Khóa cửa: khi cửa đã đóng kín hoàn toàn, dùng tay ấn
  xuống và giữ cửa trong khi xoay chìa khóa một cách
  nhẹ nhàng, đảm bao chốt khóa đượt lọt vào 02 lỗ khóa
  trên ray dẫn hướng.
 — Mở khóa: dùng tay ấn xuống và giữ cửa trong khi xoay
  chìa khóa một cách nhẹ nhàng để mở khóa. Khi mở  
  luôn đảm bảo khóa được mở hoàn toàn, trường hợp   
  khóa không mở hết có thể gây kẹt cửa, hỏng khóa đồng
  thời gây hỏng mô tơ (đối với cửa có sử dụng mô tơ)
 — Nếu khóa ngang bị kẹt, chúng tôi khuyến khích sử dụng 
  bột bút chì để làm trơn không nên sử dụng dầu mỡ cho 
  mục đích này.

2.CÁCH ÐÓNG MỞ CỬA ÐIỆN: 
Dùng điều khiển từ xa hoặc nút bấm âm tường để đóng mở cửa.• KHUYẾN CÁO

Chỉ nên sử dụng khóa cơ cho cửa điện trong trường • hợp 
mất điện và chốt ly hợp ở trạng thái mở hoàn toàn.
Khi vận hành, cần đảm bảo cửa đã được đóng xuống • 
hoặc mở lên hoàn toàn.
Chỉ sử dụng dây rút chốt ly hợp khi mất điện hoặc • 
trong các trường hợp thoát hiểm khẩn cấp.N
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Mở lên

Mở lên

Dừng

Dừng

Khóa điều khiển từ xa

Ðóng xuống

Ðóng xuống

Cách đóng mở cửa khi mất điện• 
 — Sử dụng chốt ly hợp để chuyển cửa sang trạng thái vận  
  hành cơ, sau đó dùng tay để đóng mở cửa.

Lưu ý khi sử dụng chốt ly hợp:
Khi vận hành cửa điện phải luôn đảm bảo chốt ly hợp được • 
ở trạng thái đóng hoàn toàn. Trường hợp chốt ly hợp không 
được đóng hoàn toàn sẽ gây ra tiếng ồn khi vận hành mô tơ 
đồng thời gây hỏng chốt ly hợp.
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Dây rút chốt ly hợp loại mềm - tăng đơ Dây rút chốt ly hợp loại cứng
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Luôn đảm bảo điều khiển từ xa không bị hết pin (đèn luôn • 
báo sáng khi bấm điều khiển từ xa).
Khi điều khiển từ xa không điều khiển được cửa có thể vận • 
hành cửa tạm thời bằng cách bấm nút bấm âm tường. 
Nên thường xuyên khóa nút điểu khiển từ xa để tránh vô • 
tình vận hành cửa
Cách khóa nút điều khiển từ xa• 

 — DK1: bấm & giữ nút Khóa (   ) trong vòng 3-5 giây đến  
  khi nghe tín hiệu beep hai tiếng liền nhau. Khi đó nút điều
  khiển từ xa đã được khóa, lặp lại các thao tác trên để mở khóa.
 — DK2: bấm & giữ tổ hợp nút Dừng (      ) & Xuống (     ) trong
  vòng 3-5 giây đến khi nghe tín hiệu beep hai tiếng liền  
  nhau. Khi đó nút điều khiển từ xa đã được khóa, lặp lại  
  các thao tác trên để mở khóa.

Cách xoá mã điều khiển từ xa: Mở nắp hộp điều khiển bấm • 
và giữ nút Program trên vỉ mạch hộp điều khiển đợi đến khi 
bóng đèn Led đỏ sáng lên rồi tắt đi thì buông tay. Khi đó mã 
điều khiện đã hoàn toàn bị xóa.

Cách nạp mã điều khiển từ xa: Mở • 
nắp hộp điều khiển, bấm nút Program 
trên vỉ mạch để bóng đèn Led đỏ sáng 
lên. Sau đó bấm nút Stop trên điều 
khiển từ xa để bóng đèn Led đỏ tắt 
đi. Khi đó mã điều khiển từ xa đã được 
nạp. Có thể nạp mã cho nhiều điều 
khiển từ xa bằng cách lặp lại các thao 
tác tương tự.

Phạm vi sử dụng của điều khiển từ xa bị ảnh hưởng lớn của • 
các trạm phát sóng điện thoại, trạm phát sóng viba. Một 
số trường hợp có thể làm giảm phạm vị sử dụng xuống còn 
< 1m. Trong các trường hợp này đề nghị quý khách hàng 
liên hệ với Trung tâm DVKH qua số điện thoại 1900 6828 để 
được tư vấn chi tiết.
Các vật cản như tường bê tông, vách thạch cao hay vách • 
ngăn nhựa … cũng làm giảm hiệu quả sử dụng của điều 
khiển từ xa.
Luôn để ăng ten trên hộp điểu khiển (dây điện mầu nâu • 
trên hộp điều khiển) hướng chếch ra ngoài để đón sóng của 
điều khiển từ xa. Dây ăng ten nên được để dưới dạng xoắn 
nhằm đảm bảo chất lượng bắt sóng tốt nhất.
Tuyệt đối không được để dây ăng ten bị đứt hoặc bám bẩn • 
bởi hồ, vữa, bụi… 

3.CÁCH SỬ DỤNG ÐIỀU KHIỂN TỪ XA: 
Sử dụng các nút chức năng trên điều khiển từ xa để vận • 
hành cửa.
Ðiều khiển từ xa chỉ sử dụng hiệu quả trong phạm vi khoảng • 
cách <= 50m tới hộp điều khiển.

Ðiều khiển từ xa - DK1 Ðiều khiển từ xa - DK2

Mở lên

Dừng

Ðóng xuống

Mở lên

Dừng

Khóa điều khiển
từ xa

Ðóng xuống



KHUYẾN CÁO 
Không để điều khiển từ xa ở nơi ẩm thấp, tránh nước • 
và tránh nơi có nhiệt độ cao. 
Thay pin mới cho điều khiển từ xa mỗi 12 tháng sử dụng.• 
Ngay sau khi nhân viên kỹ thuật bàn giao cửa và điều • 
khiển từ xa, người sử dụng cần đổi lại mã cửa bằng 
cách xoá mã cũ và nạp mã mới để đảm bảo không bị 
sao chép mã điều khiển.
Khi mất điều khiển từ xa Quý khách hàng cần ngay • 
lập tức xóa mã của điều khiển từ xa để đề phòng kẻ 
gian đột nhập, khi có điều khiển từ xa mới thì tiến 
hành nạp mã lại.

KHUYẾN CÁO

Nên lắp UPS phía ngoài hộp che lô cuốn và ở vị trí dễ • 
thấy nhất để có thể thấy được tình trạng báo đèn của 
UPS, trước khi đi ra ngoài nên kiểm tra tình trạng đèn 
báo của UPS.

KHUYẾN CÁO

Trên hộp kỹ thuật che lô cuốn cần có 2 ô chờ kích • 
thước 500x500mm ở 2 bên đầu hộp kỹ thuật dùng 
cho nhân viên kỹ thuật có thể chui vào để bảo trì, sửa 
chữa cửa khi có sự cố.
Chỉ đóng kín hộp kỹ thuật sau khi cửa đã được lắp đặt và bàn • 
giao. Tập đoàn Austdoor không chi trả chi phí phá dỡ và lắp 
lại hộp kỹ thuật trước khi quá trình nghiệm thu, bàn giao.
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5. LƯU Ý KHI DÙNG CÒI BÁO ÐỘNG:
Thường xuyên kiểm tra tính năng hoạt động của còi báo động • 
để đảm bảo còi báo động luôn hoạt động và cảnh báo khi có 
đột nhập.
Cách kiểm tra còi báo động: Khi cửa điện ở trạng thái đóng • 
động cơ hoạt động bình thường, sử dụng tay nâng cửa lên khỏi 
mặt đất-5cm,7cm khi đó Sensor phát tín hiệu và kích hoạt còi 
báo động kêu. Nếu còi báo động không kêu hãy báo ngay cho 
Trung tâm DVKH qua số điện thoại 1900 6828 hoặc liên hệ với 
đại lý gần nhất để được sửa chữa.

6. LƯU Ý KHI LẮP ÐẶT VÀ NGHIỆM THU CỬA:
Kiểm tra độ cân bằng của lò xo bằng cách mở cửa cơ đến vị trí • 
bất kỳ, buông tay ra cửa phải đứng yên không tự trôi lên hoặc 
đóng xuống. (Trong một số trường hợp khi cửa ở vị trí gần cam 
trên hoặc gần mặt đất sẽ tự động đi lên nhẹ hoặc đóng xuống 
nhẹ, đó là do tác động của lò xo. Trường hợp này cửa vẫn đảm 
bảo yêu cầu về kỹ thuật).
Kiểm tra tính năng đảo chiều của cửa bằng cách dùng tay hoặc • 
đặt vật cản phía dưới thanh đáy, khi đó cửa sẽ đảo chiều đi lên. 
Kiểm tra hoạt động của UPS, còi báo động, card báo sáng, • 
khóa cơ,… thử lại một vài lần để đảm bảo các chức năng trên 
hoạt động tốt.
Cửa vận hành lên xuống nhẹ nhàng, trơn tru không bị vấp, kẹt…• 

4.LƯU Ý KHI SỬ DỤNG BỘ LƯU ÐIỆN (UPS):
UPS Model AU7 nên dùng cho loại cửa AUSTROLL có sử dụng • 
động cơ đơn hoặc có diện tích thân cửa nhỏ hơn 14m2.
UPS Model AU12 nên dùng cho loại cửa AUSTROLL có sử dụng • 
động cơ đơn, đôi hoặc có diện tích thân cửa nhỏ hơn 30m2.
Các loại cửa ELEGANZA, AUSTVISION, AUSTGRILL & ALUMI • 
nên dùng UPS Model AU12.
Khi sử dụng lần đầu tiên nên phải nạp đầy liên tục trong vòng 24 giờ• 
Kiểm tra tình trạng hoạt động UPS qua hệ thống đèn báo:• 

 + Ðèn LED xanh báo có điện lưới
 + Ðèn LED đỏ báo đang sử dụng diện ắc quy
 + Ðèn LED vàng báo đang sạc cho bình ắc quy



7. LƯU Ý KHI CHÁY NỔ, HỎA HOẠN:
Bình tĩnh sử dụng chốt ly hợp để chuyển cửa sang trạng thái • 
vận hành cơ, sau đó dùng tay để đóng mở cửa thoát ra ngoài.

8. BẢO HÀNH, BẢO TRÌ HOẶC SỬA CHỮA:
Ðiều kiện bảo hành: xem trong phiếu bảo hành• 
Hỗ trợ bảo hành, bảo trì hoặc sửa chữa: liên hệ Trung tâm • 
DVKH qua số điện thoại 1900 6828 hoặc đại lý gần nhất
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Hộp che lô cuốn nên sử dụng các chất liệu dễ tháo dỡ, lắp • 
lại để khi bảo dưỡng, sửa chữa cửa không bị hư hỏng. 
Nên lắp đặt hộp điều khiển, UPS ở vị trí dễ nhìn thấy, • 
tuyệt đối không nên để bên trong hộp che lô cuốn 
điều này làm cho hộp điều khiển không bắt được sóng, 
không theo dõi được tình trạng hoạt động của UPS, hộp 
điều khiển; gây khó khăn trong công tác bảo trì sửa 
chữa, tăng chi phí nếu phải phá dỡ hộp che lô cuốn.

Cần kiểm tra kỹ các nội dung sau trước khi tiến hành bảo 
trì, sửa chữa:

 Ðiều khiển từ xa không hết pin ( đèn trên điều  • 
 khiển từ xa vẫn sáng khi bấm nút bất kỳ)
 Khóa cơ mở hoàn toàn, không bị kẹt; nên kiểm tra  • 
 bằng tay
 Dây rút chốt ly hợp ở trạng thái mở hoàn toàn,  • 
 không bị kẹt.
 Nguồn điện cung cấp cho hộp điều khiển, dây• 
  dẫn nối từ hộp điều khiển vào mô tơ, dây   • 
 dẫn nối từ UPS vào hộp điều khiển…vẫn còn  
 tốt không bị lỏng, đứt.

STT BIỂUHIỆN CÁCH KHẮC PHỤC

1

Bấm điều khiển từ xa cửa 
không hoạt động, không 
có tiếng mô tơ hoạt động.

 Kiểm tra khóa phím điều khiển 
đã ở chế độ mở chưa hoặc 
hỏng điều khiển từ xa hoặc 
hỏng hộp điều khiển gọi 1900 
6828 hoặc đại lý gần nhất

2

Ðiều khiển từ xa phải để 
rất gần hộp điều khiển 
mới điều khiển được

Kiểm tra xem nhà có gần trạm 
phát sóng điện thoại hoặc 
trạm phát sóng khác không, 
nếu không có thể hỏng do 
điều khiển từ xa hoặc hộp điều 
khiển, kiểm tra dây ăng ten có 
bị đứt không

3 Môtơ hoạt động nhưng 
cửa không chuyển động.

Kiểm tra chốt li hợp có đóng không 
hoặc khóa bị kẹt chưa mở hết.

4
Môtơ hoạt động và chốt 
li hợp đã đóng nhưng cửa 
không chuyển động.

Chố t ly hợ p bị  gẫ y hoặ c mò n, 
thay chố t ly hợ p mớ I hoặc thay 
bát nhựa 8 lỗ trong mô tơ.

5

Cửa không hoạt động và 
đèn HÐK không sáng.

Kiểm tra lại nguồn điện.
Kiểm tra cầu chì trên bo mạch HÐK.
Kiểm tra xem cửa có bị kẹt 
trong ray dẫn hướng.

6

Cửa bị kẹt không đóng 
xuống được do sử dụng 
cửa điện trong tình trạng 
không mở chốt khóa 
ngang (chốt khóa ngang 
bị mắc ở đầu ray).

Chỉ nh lạ i chố t ngang và  đó ng 
chố t ngang lạ i , ké o thân cử a 
xuố ng bằ ng tay rồ i kiể m tra 
lạ i hoạ t độ ng củ a thân cử a 
bằ ng điện

7

Cửa đã mở hết chạm tai 
hãm trên, nhưng vẫn tiếp 
tục mở lên trên được nếu  
ấn nút mở lên.

Kiể m tra lạ i mứ c cà i đặ t cam 
trên bị  trượ t quá  mứ c củ a tai 
hã m cử a

  V     LỖI THƯỜNG  GẶP VÀ CÁCH KHẮC PHỤC
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STT BIỂUHIỆN CÁCH KHẮC PHỤC

8
Tay điều khiển  bị ngược 
chiều bấm

Ðảo lại chiều của chổi than; hoặc 
kiểm tra lại vị trí của cam.

9

Ðèn báo sáng trên hộp 
điều khiển bật sáng nhưng 
cửa không hoạt động.

Kiểm tra xem dây điện từ HÐK 
đến môtơ
Kiểm tra chốt ly hợp có đóng  không.
Kiểm tra lại chổi than bị mòn

10

Ðộ nhậy của ÐKTX bị 
kém (đèn đỏ trên ÐKTX 
yếu hoặc không sáng).

Thay pin cho ÐKTX loại 12VDC, 
12tháng một lần. Kiểm tra vị 
trí của dây ăngten của hộp 
điều khiển, nên xoắn cong để 
tăng độ nhậy, không nên để 
thẳng.

11

Bấm ÐKTXkhông mở được 
cửa (đèn vẫn sáng).

Kiểm tra xem có thể ÐKTX 
chưa được nạp mã hoặc bị trôi 
mã, cần phải nạp lại mã số mở 
cửa.

12

Cửa tự động đảo chiều 
trước khi đóng kín hoặc 
cửa bị dừng lại khi mở 
lên.

Kiểm tra lại lực đảo chiều có thể 
cài đặt quá nhậy chỉnh lại núm 
xoay Reverse, kiểm tra ray dẫn 
hướng có thể bị kẹt hoặc lắp 
không được  song song.
Giá đỡ lắp không cân bằng làm 
cửa lên xuống không thẳng

13

Khi cửa bị xổ lô, cửa bị vọt 
qua khỏi thanh hãm cửa 
là cửa bị bung ra

Rút chốt ly hợp để cửa trở về 
trạng thái cửa cơ
Tìm cách cuốn lại cửa và đưa cửa 
trờ vào trong ray cửa, kéo cửa 
xuống để đóng cửa tạm thời chờ 
thợ kỹ thuật đến khắc phục.
Gọi 1900 6828 hoặc đại lý gần 
nhất đến để lắp đặt lại cửa.

01

01 Nguồn điện 220V
02 Bộ lưu điện UPS
03 Hộp điều khiển
04 Môtơ
05 Còi báo động
06 Nút bấm âm tường
07 Ðiều khiển từ xa
08 Mạch báo sáng

1 Dây đen (nguồn 220V UPS)
2 Dây đen 2 lõi (Nguồn 220V từ UPS đến HÐK)
3 Dây đen 3 lõi (kết nối UPS tiết kiệm điện)
4 Dây đen 3 lõi đỏ, vàng, xanh
5 Dây đỏ (12V)
6 Dây đen (GND)
7 Dây đen 4 lõi.
 Ghi: GND, Vàng: Dừng, Trắng: Lên, Cam: Xuống
8 Dây đỏ (12V)
9 Dây đen (GND)
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SƠ ÐỒ KẾT NỐI PHỤ KIỆN

Magnetic Sensor

HỆ THỐNG PHỤ KIỆN HỆ THỐNG DÂY ÐIỆN
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