
Model số:

Hướng dẫn sử dụng

(Tích hợp điện thoại thông minh cho khách hàng đã cài đặt VL-VN1800)
Điện thoại gọi cửa ― Công cụ tiện ích

Cảm ơn quý khách đã mua sản phẩm của Panasonic.
Vui lòng tuân theo mọi hướng dẫn trong tài liệu này và giữ lại để tham khảo về sau.
Đọc kỹ thông tin trong phần "2. Thông tin an toàn quan trọng".

Đối với các hệ thống hoặc khu vực chưa cài đặt VL-VN1800 (hộp điều khiển), có thể không sử dụng 
được công cụ này tùy vào khu vực của bạn. Để biết thêm thông tin chi tiết, liên hệ nhân viên kỹ thuật.

Hệ thống này không được thiết kế để hoàn toàn phòng tránh hiện tượng mất cắp tài sản. Trong phạm vi 
cho phép của pháp luật hiện hành, Panasonic sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hư hại nào phát sinh 
do mất cắp tài sản.



Nội dung

2

Nội dung

1. Giới thiệu

1.1 Tổng quan [Utility Tool] ................................. 3
1.2 Sử dụng [Utility Tool]..................................... 4
1.3 Thiết bị hỗ trợ ................................................ 5

2. Thông tin quan trọng

2.1 Bảo mật dữ liệu ............................................. 7
2.2 Miễn trừ trách nhiệm ..................................... 8
2.3 Thông tin quan trọng khác............................. 8

3. Thao tác của người lắp đặt

3.1 Cài [Utility Tool] ............................................. 9
3.2 Đăng nhập vào [Utility Tool] ........................ 10
3.3 Nhập tệp dự án công cụ cài đặt .................. 11
3.4 Đăng ký danh sách người dùng .................. 12

4. Thao tác của nhân viên kỹ thuật

4.1 Đăng nhập vào [Utility Tool] ........................ 13
4.2 Đăng ký điện thoại thông minh.................... 14
4.3 Bảng thông báo ........................................... 26

5. Bảo dưỡng

5.1 Xác nhận trạng thái khóa kích hoạt............. 31
5.2 Thay đổi mật khẩu....................................... 33
5.3 Thỏa thuận cấp phép người dùng............... 33

6. Thông tin chung

6.1 Xử lý sự cố cơ bản...................................... 34
6.2 Thông báo lỗi............................................... 34
6.3 Phụ lục ........................................................ 35



1. Giới thiệu
1. Giới thiệu

1.1 Tổng quan [Utility Tool] 

Căn cứ vào thông tin khóa kích hoạt cho hộp điều khiển/điện thoại thông minh*1 và thông tin nhập tệp của [Setup 
Tool], các cài đặt và vận hành sau có sẵn.
*1 Tham khảo Chuẩn bị thiết lập cho người lắp đặt (Trang 3).

Xác định người dùng cho công cụ này
R Người lắp đặt thực hiện cài đặt ban đầu cho [Utility Tool] và đăng ký nhân viên kỹ thuật
R Người dùng (nhân viên kỹ thuật) đã được người lắp đặt đăng ký

Chuẩn bị thiết lập cho người lắp đặt
Người lắp đặt cài đặt thông tin sau cho hộp điều khiển.
R Đăng ký khóa kích hoạt

Đăng ký khóa kích hoạt (A) đã nêu trong tờ rơi đi kèm VL-AKA005*1, *2 với hộp điều khiển sử dụng lập trình 

web của hộp điều khiển. Để biết thêm thông tin, tham khảo tài liệu Hướng dẫn lắp đặt hộp điều khiển*3.
R Cài đặt [Utility Tool] 

– Cài [Utility Tool] (B)*4 (trang 9)
– Nhập tệp thông tin tòa nhà (C) đã tạo với [Setup Tool] cho [Utility Tool] (trang 11)
– Đăng ký danh sách nhân viên kỹ thuật (người dùng sử dụng công cụ) (D) (trang 12)

R Hình dưới đây là hình ảnh cài đặt cơ bản cho người lắp đặt.

*1 Khóa kích hoạt được bán rời. Khóa kích hoạt được dùng để liên kết hộp điều khiển VL-VN1800 (MPR-ID) với 
điện thoại thông minh và cho phép điện thoại thông minh sử dụng Điện thoại gọi cửa mà không cần điều khiển 
phòng.
Có thể kích hoạt tối đa 2 điện thoại thông minh cho 1 khóa kích hoạt.
Có thể cài đặt tối đa 2 khóa kích hoạt cho 1 căn hộ.
Tùy vào cấu hình hệ thống của bạn, số lượng điện thoại thông minh tối đa có thể đăng ký không giống nhau.

*2 Khóa kích hoạt này chỉ được bật cho hộp điều khiển với MPR-ID nêu trong tờ rơi này.
*3 Tham khảo tài liệu Điện thoại gọi cửa trong trang web sau.

https://panasonic.net/cns/pcc/support/intercom/vn1900
*4 Người lắp đặt cài đặt máy tính của nhân viên kỹ thuật.

Cài đặt và thao tác của nhân viên kỹ thuật 
R Đăng ký và hủy đăng ký điện thoại thông minh (trang 14 tới 21)
R Gửi bảng thông báo (trang 26 tới 29)
R Xác nhận trạng thái sử dụng khóa kích hoạt (trang 31)

Đăng ký khóa kích hoạt Cài đặt [Utility Tool]

Activation Key
(Khóa kích ho t/Kunci Aktivasi)

MPR ID

A

Đăng ký khóa kích hoạt

Hộp điều khiển

Nhập tệp 
[Setup Tool]

Đăng ký 
danh sách 
nhân viên 
kỹ thuật
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1. Giới thiệu
1.2 Sử dụng [Utility Tool]

Đăng ký điện thoại thông minh
Dưới đây là 2 cách đăng ký điện thoại thông minh của chủ căn hộ. Thông tin đăng ký và hủy đăng ký được chia sẻ 
với hộp điều khiển.

1. Nhân viên kỹ thuật tạo và in tài liệu đăng ký điện thoại thông minh (bao gồm mã QR® và ngày quy định và thời 
hạn hợp lệ) (A), dán nhãn hướng dẫn sử dụng ứng dụng [Video Intercom System] (B), và sau đó đưa tài liệu 
cho mỗi chủ căn hộ. Sau đó chủ căn hộ dùng tài liệu này để tự đăng ký điện thoại thông minh (xem trang 17).

2. Chủ căn hộ sử dụng [Utility Tool] dưới sự giám sát của nhân viên kỹ thuật để đăng ký điện thoại thông minh 
(xem trang 18).

Nhân viên kỹ thuật (sử dụng [Utility Tool] trên máy tính) Chủ căn hộ

In

A

MẪUMẪUMẪU

Gắn kèm

Tờ rơi

B

MẪUMẪUMẪU

SAMPLESAMPLESAMPLE

Quét mã QR

Chủ căn hộ (sử dụng [Utility Tool] trên máy tính dưới sự giám sát của nhân viên kỹ thuật)

SAMPLESAMPLESAMPLE

Quét mã QR

SAMPLESAMPLESAMPLE
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1. Giới thiệu
Gửi bảng thông báo từ nhân viên kỹ thuật
Nhân viên kỹ thuật có thể sử dụng [Utility Tool] để tạo bảng thông báo dùng để cung cấp thông tin cho chủ căn hộ.

Nhân viên kỹ thuật có thể gửi bảng thông báo tới các nhóm chỉ định (điều khiển phòng*1 và điện thoại thông minh 
của chủ căn hộ), như tới toàn bộ các tòa nhà, tới mỗi tòa nhà, tới mỗi tầng, hoặc tới mỗi phòng (xem trang 26). 
Thông tin bảng thông báo được chia sẻ với hộp điều khiển.
*1 Chỉ áp dụng cho các căn hộ có điều khiển phòng.

Kiểm tra tình trạng sử dụng khóa kích hoạt
Không thể đăng ký điện thoại thông minh nếu không có đủ khóa kích hoạt. Nhân viên kỹ thuật có thể sử dụng 
[Utility Tool] để kiểm tra tình trạng sử dụng khóa kích hoạt trên mỗi hộp điều khiển đã cài (xem trang 31).

1.3 Thiết bị hỗ trợ
Lưu ý:
R Sản phẩm sẵn có khác nhau tùy theo khu vực bạn sinh sống. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ đại lý bán 

hàng.
R Truy cập website dưới đây để biết thông tin mới nhất về các thiết bị được hỗ trợ.

https://panasonic.net/cns/pcc/support/intercom/vn1900
R Hình minh họa sau cho biết cách kết nối điện thoại thông minh với thiết bị thông qua hộp điều khiển Điện thoại 

gọi cửa Panasonic và qua Internet.

Phòng kỹ thuật
Công cụ tiện ích

PC

(A)

#501

(B) (C)

Bộ phận gắn cửa

Bộ phận gắn sảnh

Điện thoại SIP

<Cổng>

Camera mạng

Điện thoại 
thông minh

Bộ định tuyến

InternetInternetInternet

Hộp điều khiển
(VL-VN1800)

Phòng nhân viên kỹ thuật

Điều khiển phòng

Mạng di động

Điện thoại thông minh

Địa chỉ 
IP chung

Điện thoại SIPPC (Công cụ tiện ích)

Máy chủ 
đẩy
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1. Giới thiệu
Các thiết bị Điện thoại gọi cửa hỗ trợ (tính tới tháng 8 năm 2020)

Thiết bị SIP
R Điều khiển phòng (VL-MN1000)
R Bộ phận gắn cửa (VL-VN1500)
R Bộ phận gắn sảnh (VL-VN1900)
R Hộp điều khiển (VL-VN1800)
R Điện thoại SIP (sê-ri KX-HDV130/230/430)

Các thiết bị khác

R Camera mạng*1

R Khóa điện*2

R Các thiết bị ngoài (cảm biến, các nút khẩn cấp) kết nối với điều khiển phòng*2

*1 Truy cập website dưới đây để biết thêm thông tin về camera mạng Panasonic tương thích.
https://panasonic.net/cns/pcc/support/intercom/vn1900

*2 Tích hợp thiết bị bên thứ ba

Điện thoại thông minh tương thích (tính tới tháng 8 năm 2020)
R iPhone 5s và cao hơn, iPad Air và cao hơn (iOS 10 và cao hơn)
R Các thiết bị Android™ (Android 4.4 và cao hơn)

Lưu ý:
R Một số tính năng có thể không khả dụng tùy vào phiên bản model hoặc hệ điều hành của điện thoại thông minh.
R Các thao tác và màn hình có thể khác nhau tùy vào hệ điều hành, phiên bản hệ điều hành và model của điện 

thoại thông minh.

Yêu cầu hệ thống máy tính (tính tới tháng 8 năm 2020)

R Hệ điều hành: Microsoft® Windows® 10
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2. Thông tin quan trọng
2. Thông tin quan trọng

2.1 Bảo mật dữ liệu
Phải tuân theo các hướng dẫn về bảo mật dữ liệu (liệt kê bên dưới) để sử dụng hệ thống an toàn và chuẩn xác. 
Không làm vậy có thể dẫn đến các nguy cơ sau.
R Mất mát, rò rỉ, xuyên tạc, đánh cắp thông tin người dùng.
R Bên thứ ba không được ủy quyền sử dụng hệ thống trái phép.
R Bên thứ ba cản trở hoặc làm gián đoạn dịch vụ.

Thông tin người dùng là gì?
Thông tin người dùng là các thông tin sau.
R Thông tin lưu trữ tại máy tính dùng làm công cụ tiện ích.

– Số phòng
– Các cài đặt hệ thống và thiết bị
– Dữ liệu hệ thống, dữ liệu nhật ký (in mã QR, trạng thái, và bảng thông báo), và các tệp PDF.

Hướng dẫn bảo mật dữ liệu
R Quản lý mật khẩu đúng cách.

– Mật khẩu dùng để đăng nhập công cụ tiện tích, v.v. Chọn mật khẩu khó đoán, thay đổi mật khẩu thường 
xuyên và bảo mật mật khẩu.

– Bạn sẽ không bao giờ nhận được yêu cầu về mật khẩu từ Panasonic.
R Cẩn trọng khi nhập hoặc lưu thông tin liên lạc bằng hệ thống.

– Đảm bảo nhập đúng mọi thông tin khi cấu hình số phòng hoặc các thông tin liên lạc khác. Thông tin không 
đúng có thể khiến thông tin người dùng bị tiết lộ tới người nhận không chủ đích.

– Đảm bảo rằng nội dung và đích đến của bảng thông báo chính xác trước khi gửi tới chủ căn hộ. Thông tin và 
đích đến không đúng có thể gây rò rỉ thông tin cho chủ căn hộ khác.

R Khi chuyển giao máy tính cài công cụ tiện ích cho bên thứ ba sửa chữa hoặc xả thải, đảm bảo bảo vệ 
thông tin người dùng.
– Dữ liệu có thể bị hỏng do lỗi máy tính. Xuất và sao lưu dữ liệu.
– Lưu ý rằng thông tin người dùng có thể bị xóa hoặc khởi tạo khi sửa chữa hoặc xả thải máy tính.
– Trước khi sửa chữa hoặc xả thải máy tính, hoặc chuyển giao cho bên thứ ba, gỡ cài đặt công cụ tiện ích và 

xóa toàn bộ dữ liệu đã tạo bởi công cụ tiện ích.
R Bảo vệ thông tin người dùng được lưu trữ trong máy vi tính dùng để cấu hình hệ thống.

– Khi thông tin người dùng được lưu trữ trên máy vi tính, việc bảo mật thông tin đó là trách nhiệm của người 
cài đặt. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa để ngăn chặn các hành động sử dụng trái phép máy vi tính và 
công cụ tiện ích để cấu hình hoặc bảo dưỡng hệ thống. 

– Chỉ kết nối máy vi tính với mạng khi thực hiện cấu hình hoặc bảo dưỡng hệ thống, ngắt kết nối mạng cho 
máy vi tính ngay khi hoàn thành công việc.

– Sử dụng mạng bảo mật có tường lửa, v.v bảo vệ.
– Để tránh rò rỉ thông tin cá nhân, bật màn hình chờ cho máy tính sử dụng mật khẩu.
– Trước khi thải bỏ máy vi tính, đảm bảo không thể truy hồi dữ liệu bằng cách định dạng lại ổ cứng và/hoặc vô 

hiệu hóa thiết bị.
– Khi tiết lộ dữ liệu cho chủ căn hộ, trước tiên phải đảm bảo kiểm tra ID của họ.

R Bảo vệ thông tin người dùng khi thải bỏ sản phẩm.
– Gỡ cài đặt công cụ tiện ích và xóa dữ liệu đã tạo.
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2. Thông tin quan trọng
2.2 Miễn trừ trách nhiệm
R Dữ liệu được ghi có thể bị thay đổi hoặc xóa do vận hành không đúng cách, phơi nhiễm tĩnh điện, tai nạn, hỏng 

hóc, sửa chữa hoặc các vận hành khác. Trong phạm vi cho phép của pháp luật hiện hành, Panasonic không 
chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với những tổn thất trực tiếp hoặc gián tiếp do mất hoặc điều chỉnh dữ liệu ghi 
được.

R Trong phạm vi cho phép của pháp luật hiện hành, Panasonic không chịu trách nhiệm đối với các thương tích 
hoặc hư hỏng tài sản do lắp đặt hoặc vận hành không đúng với tài liệu này.

R Trong phạm vi cho phép của pháp luật hiện hành, Panasonic không chịu trách nhiệm đối với các hư hỏng hoặc 
mất mát do không thể thực hiện hoặc trì hoãn thực hiện, lỗi hoặc hỏng mạng và/hoặc bất kỳ sản phẩm nào.

2.3 Thông tin quan trọng khác
R Không thể sử dụng thiết bị này khi mất điện.
R Panasonic không chịu trách nhiệm cho các hỏng hóc phát sinh từ các yếu tố bên ngoài như mất điện.
R Dữ liệu đã ghi có thể bị mất khi:

– thao tác sai
– sốc điện hoặc nhiễu sóng vô tuyến
– tắt nguồn điện khi sử dụng
8



3. Thao tác của người lắp đặt
3. Thao tác của người lắp đặt

3.1 Cài [Utility Tool]
1 Tải về và cài [Utility Tool] cho máy tính.

R Để biết thêm thông tin, truy cập trang web sau.
https://Panasonic.net/cns/pcc/support/intercom/vn1900

2 Khởi động [Utility Tool] bằng cách nhấp đúp vào biểu tượng (như hình bên dưới).

3 Thao tác theo hướng dẫn trên màn hình và cài đặt.

R Xác nhận toàn bộ màn hình cho phép hiển thị và đồng ý nếu cần.

Gỡ cài đặt [Utility Tool]
Gỡ cài đặt [Utility Tool] theo quy trình dành cho hệ điều hành của máy tính.

Lưu ý:
R Các tệp PDF và dữ liệu nhật ký (in mã QR, trạng thái, và bảng thông báo) đã đăng ký với [Utility Tool] không 

được xóa. Đảm bảo xóa dữ liệu này khi sửa chữa hoặc xả thải máy tính.
R Nếu muốn giữ dữ liệu nhật ký (in mã QR, trạng thái, và bảng thông báo), xuất dữ liệu và lưu vào phương tiện 

hoặc thiết bị riêng. 
9



3. Thao tác của người lắp đặt
3.2 Đăng nhập vào [Utility Tool]
Màn hình menu cho người lắp đặt hiển thị sau khi người lắp đặt khởi động [Utility Tool] và nhập thông tin đăng 
nhập.

Thao tác của người lắp đặt

Khởi động ban đầu
1. Khởi động [Utility Tool].

R Nhấp vào ngôn ngữ hiển thị để thay đổi ngôn ngữ (A)
2. Nhập "admin" cho [Tên ndg].
3. Nhập "admin8765" cho [M.khẩu] và nhấp [OK].
4. Nhập mật khẩu mới.

R 8 tới 15 ký tự (phân biệt dạng chữ) sử dụng a-z, A-Z, và số (0-9)
R Mật khẩu phải bao gồm chữ in hoa và chữ in thường và số.

5. Để xác nhận, nhập mật khẩu đã nhập trong bước 4*1.
6. Khi kết thúc, nhấp vào [OK].

Khởi động từ lần thứ 2
1. Khởi động [Utility Tool].
2. Nhập "admin" cho [Tên ndg].

3. Nhập mật khẩu*1, *2.
4. Khi kết thúc, nhấp vào [OK].
*1 Cẩn thận không để quên mật khẩu.
*2 Chúng tôi khuyến cáo thay đổi mật khẩu thường xuyên (xem trang 33).

Lưu ý:
R Màn hình hiển thị lỗi nếu giá trị đã nhập không chính xác. Nhấp vào [OK] để trở lại màn hình trước đó.
R Nếu nhập mật khẩu không chính xác liên tiếp 4 lần, [Utility Tool] dừng lại và không thể khởi động lại trong 

khoảng 10 phút. Sau đó, bạn có thể thử lại.

 Màn hình [Đăng nhập]  Màn hình [Thay đổi m.khẩu]
(Người lắp đặt: trong khi thiết lập ban đầu)

A
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3. Thao tác của người lắp đặt
3.3 Nhập tệp dự án công cụ cài đặt
Để người lắp đặt vận hành [Utility Tool], phải nhập tệp thông tin tòa nhà đã tạo trong Công cụ cài đặt Điện thoại gọi 
cửa IP Panasonic.

Lưu ý:
R Chọn tệp thông tin tòa nhà cho Công cụ tiện ích đã tạo trong Công cụ cài đặt Điện thoại gọi cửa IP Panasonic.

Thư mục “FTPData” do công cụ cài đặt tạo ra có chứa các thư mục cho mỗi dự án và mỗi một thư mục dự án 
này chứa một thư mục “Tiện tích”. Chọn tệp tin có trong thư mục “Tiện ích”.
Ví dụ khi một thư mục dự án tên "ABC_building” được chọn.
C:\Program Files (x86)\Panasonic\Panasonic IP Video Intercom System Setup Tool\FTPData\ABC_building\Utility

 Màn hình [Nhập] (ví dụ)

1. Khởi động [Utility Tool] và đăng nhập (xem trang 10).
2. Trong khung bên trái, nhấp vào [Nhập].
3. Nhấp vào [Duyệt].
4. Chọn tệp tin đã tạo trong công cụ cài đặt.

R Sau khi màn hình hiển thị tệp tin đã chọn, nhấp vào [OK].
5. Khi kết thúc, nhấp vào [OK].
6. Sau khi màn hình hiển thị "Đã nhập xong.", nhấp vào [OK].

Lưu ý:
R Nếu màn hình hiển thị lỗi, nhấp vào [OK] và thử lại.
11



3. Thao tác của người lắp đặt
3.4 Đăng ký danh sách người dùng
Người lắp đặt có thể thêm (lên tới 10 người dùng) và xóa người dùng (nhân viên kỹ thuật).

Đăng ký người dùng (nhân viên kỹ thuật) bởi người lắp đặt
1. Khởi động [Utility Tool] và đăng nhập (xem trang 10).
2. Trong khung bên trái, nhấp vào [DS người dùng].
3. Nhấp vào [Thêm].
4. Nhập tên người dùng.

R Tối đa 15 ký tự (phân biệt dạng chữ) sử dụng a-z, A-Z, và số (0-9)
5. Nhập mật khẩu.

R 8 tới 15 ký tự (phân biệt dạng chữ) sử dụng a-z, A-Z, và số (0-9)
R Mật khẩu phải bao gồm chữ in hoa và chữ in thường và số.

6. Để xác nhận, nhập mật khẩu đã nhập trong bước 5.
7. Khi kết thúc, nhấp vào [OK].

Xóa người dùng (nhân viên kỹ thuật) bởi người lắp đặt
1. Khởi động [Utility Tool] và đăng nhập (xem trang 10).
2. Trong khung bên trái, nhấp vào [DS người dùng].

3. Nhấp vào  cho nhân viên kỹ thuật muốn xóa.

4. Xác nhận tin nhắn hiển thị và nhấp vào [OK].

 Màn hình [DS người dùng] (ví dụ)  Màn hình [Thêm] (ví dụ)

A Tên đăng nhập

B Hiển thị danh sách menu người lắp đặt (ví dụ) : Cho biết có các cấp phụ trong menu.
R Nếu loại máy chủ là hộp điều khiển và không phải là hộp điều khiển (di động), các menu sau không 

hiển thị.
– [Đăng ký ĐT thông minh]
– [Bảo dưỡng: Khóa kích hoạt]

C Nhấp vào ngôn ngữ hiển thị để thay đổi ngôn ngữ.

D Đăng xuất
R Để đăng xuất, xác nhận tin nhắn hiển thị và nhấp vào [OK].

B C DA
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4. Thao tác của nhân viên kỹ thuật
4. Thao tác của nhân viên kỹ thuật

4.1 Đăng nhập vào [Utility Tool]
Màn hình menu cho người dùng (nhân viên kỹ thuật) hiển thị sau khi người dùng (nhân viên kỹ thuật) khởi động 
[Utility Tool] và nhập thông tin đăng nhập.

Thông tin quan trọng:
R Người dùng chỉ có thể đăng nhập nếu người lắp đặt đã cài đặt tên người dùng và mật khẩu trong [DS 

người dùng].

 Màn hình [Đăng nhập]

Thao tác của người dùng (nhân viên kỹ thuật)

1. Khởi động [Utility Tool].
2. Nhập tên người dùng.

3. Nhập mật khẩu*1, *2.
4. Khi kết thúc, nhấp vào [OK].
*1 Cẩn thận không để quên mật khẩu.
*2 Chúng tôi khuyến cáo thay đổi mật khẩu thường xuyên (xem trang 33).

Lưu ý:
R Màn hình hiển thị lỗi nếu giá trị đã nhập không chính xác. Nhấp vào [OK] để trở lại màn hình trước đó.
R Nếu nhập mật khẩu không chính xác liên tiếp 4 lần, [Utility Tool] dừng lại và không thể khởi động lại trong 

khoảng 10 phút. Sau đó, bạn có thể thử lại.
13



4. Thao tác của nhân viên kỹ thuật
4.2 Đăng ký điện thoại thông minh

4.2.1 In tài liệu mã QR

Quy trình đăng ký điện thoại thông minh:
1. Nhân viên kỹ thuật tạo ra các tài liệu để đăng ký điện thoại thông minh.

– Chọn số phòng của căn hộ đăng ký (toàn bộ các tòa nhà, mỗi tòa nhà, mỗi tầng, mỗi phòng).
– Chỉ định ngày đăng ký và thời gian hợp lệ.

2. Nhân viên kỹ thuật in các tài liệu đăng ký.
3. Nhân viên kỹ thuật bàn giao tài liệu đăng ký cho mỗi chủ căn hộ.
4. Mỗi chủ căn hộ đăng ký điện thoại thông minh bằng cách quét mã QR trên tài liệu đăng ký. (Nếu không thể quét 

mã QR, phải nhập thủ công các cài đặt đăng ký.)

 Màn hình [In mã QR] (ví dụ)

A Tên đăng nhập (tên người dùng)

B Hiển thị danh sách menu nhân viên kỹ thuật (ví dụ) : Cho biết có các cấp phụ trong menu.
R Nếu loại máy chủ là hộp điều khiển và không phải là hộp điều khiển (di động), các menu sau không 

hiển thị.
– [Đăng ký ĐT thông minh]
– [Bảo dưỡng: Khóa kích hoạt]

C Nhấp vào ngôn ngữ hiển thị để thay đổi ngôn ngữ.

D Đăng xuất
R Để đăng xuất, xác nhận tin nhắn hiển thị và nhấp vào [OK].

BA C D
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4. Thao tác của nhân viên kỹ thuật
Tạo tài liệu đăng ký điện thoại thông minh

1. Khởi động [Utility Tool] và đăng nhập (xem trang 13).

2. Trong khung bên trái, nhấp vào [In mã QR] dưới [Đăng ký ĐT thông minh].

3. Kiểm tra số phòng của điện thoại thông minh đăng ký.
R Có thể chọn cấp bậc cho toàn bộ các tòa nhà, mỗi tòa nhà, mỗi tầng, hoặc mỗi phòng.

– Khi chọn kiểm tra mức trên, toàn bộ mức phụ của mức trên được chọn.
– Khi chỉ chọn một phần, màn hình hiển thị điền vào mức trên.

4. Trong trường [Bắt đầu đăng ký], nêu rõ ngày và thời gian bắt đầu đăng ký, và thời gian điện thoại thông minh 
có thể đăng ký.
R Nhấp vào biểu tượng lịch và chọn ngày từ lịch hiển thị.
R Chọn thời gian từ menu kéo xuống (mặc định: 9:00).
R Chọn thời lượng từ menu kéo xuống (mặc định: 2 ngày).

5. Nhấp vào [Duyệt] để chỉ định thư mục lưu PDF tệp cài đặt.
R Một PDF cho toàn bộ các phòng đã chọn và một PDF cho mỗi phòng đã chọn sẽ được lưu. Để biết thêm 

thông tin, xem trang 15.
R Nhấp vào [File mẫu] để hiển thị mẫu ảnh in.

6. Khi kết thúc, nhấp vào [Lưu].
R Xác nhận tin nhắn hiển thị và nhấp vào [OK].
R Sau khi màn hình hiển thị "Đã lưu xong.", nhấp vào [OK].

Cấu trúc của thư mục đã lưu và định dạng tệp tin

Các tệp tài liệu đăng ký điện thoại thông minh được lưu theo cách thức sau.

Ví dụ
C:\User\username\Documents

A Một thư mục đặt tên theo ngày và thời gian lưu 
được tạo ra trong thư mục chỉ định.
Tên thư mục:
Ví dụ: 20201129150630 (15:06:30, 29 tháng 11, 
2020)

B Một tệp PDF cho toàn bộ các phòng đã chọn 
được tạo ra trong thưc mục đã tạo trong A.
Tên tệp PDF:
Ví dụ: #AllData20201129.pdf (29 tháng 11, 2020)

C Các tệp PDF cho mỗi phòng (mã tòa nhà + số 
phòng) được tạo ra trong thư mục đã tạo trong B.
Tên tệp PDF:
Ví dụ phòng 101 của tòa nhà A: A101.pdf

20201129150630 .......................

#AllData20201129.pdf ...............

Documents

A101.pdf ....................................

A102.pdf

A

B

C
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4. Thao tác của nhân viên kỹ thuật
In mẫu ảnh của tài liệu đăng ký điện thoại thông minh

Thông tin quan trọng:
R Tài liệu này bao gồm thông tin quan trọng về nhà ở của bạn. Hãy cất giữ cẩn thận để không làm mất tài 

liệu này. Trong trường hợp mất tài liệu này, liên hệ với quản lý tòa nhà ngay lập tức. Panasonic sẽ không 
chịu trách nhiệm trong trường hợp có thiệt hại hoặc mất mát do mất tài liệu này.

R Tài liệu đăng ký bao gồm các thông tin sau.
– Thời gian điện thoại thông minh có thể đăng ký
– Mã QR để cài ứng dụng [Video Intercom System] 
– Thông tin về số điện thoại thông minh đã đăng ký hiện tại và số điện thoại thông minh tối đa có thể 

đăng ký cho mỗi chủ căn hộ.
– Thông tin về sử dụng mã QR để đăng ký điện thoại thông minh và cài đặt thủ công.

In tài liệu đăng ký điện thoại thông minh

Mở tệp PDF đã tạo và in theo cài đặt của máy in.
R Điều kiện in:

– Cài đặt giấy: A4 (210 x 297 mm), một mặt
– Màu in: một màu

R Cần có phần mềm Acrobat reader® để mở tệp PDF.

MẪUMẪUMẪU
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4. Thao tác của nhân viên kỹ thuật
4.2.2 Tham khảo nhân viên kỹ thuật: Đăng 
ký điện thoại thông minh của chủ căn hộ 
bằng tài liệu mã QR

Dưới đây là quy trình đăng ký do chủ căn hộ thực hiện 
và được liệt kê làm tham khảo cho nhân viên kỹ thuật.
Chủ căn hộ quét mã QR trên tài liệu mã QR nhận từ 
nhân viên kỹ thuật và tự mình đăng ký điện thoại thông 
minh. (Nếu không thể quét mã QR, phải nhập thủ công 
các cài đặt đăng ký.)

1 Luôn để sẵn tài liệu mã QR khi cần tham khảo.

2 Sử dụng điện thoại thông minh của chủ căn hộ 

Tải về và cài ứng dụng [Video Intercom System] 
cho điện thoại thông minh.
R Để biết thêm thông tin, truy cập trang web sau.

https://panasonic.net/cns/pcc/support/
intercom/vn1900

3 Khởi động ứng dụng [Video Intercom System] 
bằng cách chạm vào biểu tượng (hình vẽ bên dưới).
R Tuân theo các chỉ dẫn trên màn hình.

R Xác nhận toàn bộ màn hình cho phép hiển thị và 
đồng ý nếu cần.

4 Đọc thỏa thuận quyền sử dụng hiển thị và chạm 
[Đồng ý] (A).

5 Đọc hướng dẫn cài đặt ban đầu thứ nhất hiển thị và 
chạm [Tiếp] (A).

6 Đọc hướng dẫn cài đặt ban đầu thứ hai hiển thị và 
chạm [Tiếp] (A).

R Màn hình hiển thị "Quét mã QR." và "Nhập thủ 
công".

A

B

MẪUMẪUMẪU A

A

A
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4. Thao tác của nhân viên kỹ thuật
7 Chạm [Quét mã QR.] (A) và quét mã QR trong tài 
liệu mã QR (xem B trong bước 1).

R Nếu không thể quét mã QR và [Nhập thủ công] 
(B) đã chọn trong bước này, chạm [Nhập thủ 
công] và tham số áp dụng, và sau đó nhập đúng 
thông tin (C) hiển thị dưới "Nhập thủ công" 
trong tài liệu mã QR (xem A trong bước 1).

Khi hoàn tất, chạm [OK] (D).

8 Chạm trường tên điện thoại thông minh và nhập tên 
mong muốn (lên đến 3-10 ký tự). Khi hoàn tất, chạm 
[OK].

9 Khi màn hình hiển thị "Đã hoàn tất đký!", chạm [OK] 
(A).

10 Sau khi hoàn tất đăng ký, màn hình đăng nhập 
thông báo hoàn tất đăng ký điện thoại thông minh 
hiển thị.

4.2.3 Đăng ký điện thoại thông minh của 
chủ căn hộ bằng [Utility Tool] trên máy 
tính

Sử dụng [Utility Tool] trên máy tính dưới sự giám sát 
của nhân viên kỹ thuật, chủ căn hộ có thể đăng ký điện 
thoại thông minh bằng cách quét mã QR hiển thị trên 
màn hình. (Nếu không thể quét mã QR, phải nhập thủ 
công các cài đặt đăng ký.)

Thông tin quan trọng:
R Hãy xác nhận ID chủ căn hộ trước khi đăng ký 

điện thoại thông minh.

1 Sử dụng điện thoại thông minh của chủ căn hộ 

Tải về và cài ứng dụng [Video Intercom System] 
cho điện thoại thông minh.
R Để biết thêm thông tin, truy cập trang web sau.

https://panasonic.net/cns/pcc/support/
intercom/vn1900

2 Khởi động ứng dụng [Video Intercom System] 
bằng cách chạm vào biểu tượng (hình vẽ bên dưới).
R Tuân theo các chỉ dẫn trên màn hình.
R Xác nhận toàn bộ màn hình cho phép hiển thị và 

đồng ý nếu cần.

SAMPLESAMPLESAMPLE

A

D

C

B

A
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4. Thao tác của nhân viên kỹ thuật
3 Đọc thỏa thuận quyền sử dụng hiển thị và chạm 
[Đồng ý] (A).

4 Đọc hướng dẫn cài đặt ban đầu thứ nhất hiển thị và 
chạm [Tiếp] (A).

5 Đọc hướng dẫn cài đặt ban đầu thứ hai hiển thị và 
chạm [Tiếp] (A).

R Màn hình hiển thị "Quét mã QR." và "Nhập thủ 
công".

6 Sử dụng [Utility Tool] trên máy tính của nhân 
viên kỹ thuật
Khởi động [Utility Tool].

7 Nhập tên người dùng (A) và mật khẩu (B), và 
nhấp vào [OK] (C).

8 Trong khung bên trái, nhấp vào [Máy quét mã QR] 
dưới [Đăng ký ĐT thông minh] (A).

9 Nhập số phòng của chủ căn hộ và nhấp vào [OK] 
(A).

10 Chọn một vị trí trống và nhấp vào [Thêm] (A).

A

A

A

A

B

C

A

A

A*101

A

STT1 STT2

STT3 STT4
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4. Thao tác của nhân viên kỹ thuật
11Đọc thỏa thuận quyền sử dụng hiển thị và nhấp vào 
[OK] (A).

12Đọc hướng dẫn cài đặt ban đầu thứ nhất hiển thị và 
nhấp vào [OK] (A).

13Đọc hướng dẫn cài đặt ban đầu thứ hai hiển thị và 
nhấp vào [OK] (A).

R Mã QR để đăng ký điện thoại thông minh sẽ hiển 
thị.

R Nếu không thể quét mã QR, nhấp vào [Nhập 
thủ công] (A).

14 Sử dụng điện thoại thông minh của chủ căn hộ 

Chạm [Quét mã QR.] (A) và quét mã QR hiển thị 
trên máy tính của nhân viên kỹ thuật.

R Nếu không thể quét mã QR và [Nhập thủ công] 
đã chọn trong bước 13, chạm [Nhập thủ công] 
(B) và tham số áp dụng, và sau đó nhập đúng 
thông tin (C) hiển thị dưới dạng "Nhập thủ 
công" trên máy tính. Khi hoàn tất, chạm [OK] 
(D).

Màn hình hiển thị máy tính

15 Chạm trường tên điện thoại thông minh và nhập tên 
mong muốn (lên đến 3-10 ký tự). Khi hoàn tất, chạm 
[OK].

A

A

A

A

SAMPLE

SAMPLESAMPLESAMPLE

A

D

C

B
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4. Thao tác của nhân viên kỹ thuật
16 Sử dụng [Utility Tool] trên máy tính của nhân 
viên kỹ thuật
Tên điện thoại thông minh đã đăng ký hiển thị khi 
hoàn tất các thao tác trước đó. Nhấp vào [OK] (A).

17 Sử dụng điện thoại thông minh của chủ căn hộ 

Khi màn hình hiển thị "Đã hoàn tất đký!", chạm [OK] 
(A).

18 Sau khi hoàn tất đăng ký, màn hình đăng nhập 
thông báo hoàn tất đăng ký điện thoại thông minh 
hiển thị.

Lưu ý:
R Từ bước 2, hoàn tất đăng ký trong khoảng 5 

phút.

4.2.4 Hủy đăng ký điện thoại thông minh

Sử dụng [Utility Tool] trên máy tính, nhân viên kỹ thuật 
có thể hủy đăng ký điện thoại thông minh của chủ căn 
hộ.

1 Sử dụng [Utility Tool] trên máy tính của nhân 
viên kỹ thuật
Khởi động [Utility Tool] và đăng nhập (xem 
trang 13).

2 Trong khung bên trái, nhấp vào [Máy quét mã QR] 
dưới [Đăng ký ĐT thông minh] (A).

3 Nhập số phòng của chủ căn hộ để hủy đăng ký điện 
thoại thông minh và nhấp vào [OK] (A).

4 Chọn điện thoại thông minh hủy đăng ký và nhấp 
vào [Xóa] (A).

5 Xác nhận tin nhắn hiển thị và nhấp vào [OK].

A

A

A

A

A*101

A

STT1 STT2

STT3 STT4
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4. Thao tác của nhân viên kỹ thuật
4.2.5 Xem nhật ký

Bạn có thể xem danh sách nhật ký đã lưu bởi [In mã QR].

 Màn hình [Nhật ký] (ví dụ)

1 Khởi động [Utility Tool] và đăng nhập (xem trang 13).

2 Trong khung bên trái, nhấp vào [Nhật ký] dưới [Đăng ký ĐT thông minh].

3 Kiểm tra danh sách nhật ký.

R Danh sách nhật ký hiển thị các nhật ký theo thứ tự ngày lưu và hiển thị mục sau cho mỗi nhật ký.

– [Giờ in]: Thời gian lưu [In mã QR]*1

– [Phòng(Căn hộ)]: Thông tin về phòng đã cài đặt (toàn bộ các tòa nhà, mỗi tòa nhà, mỗi tầng, mỗi phòng)

– [Bắt đầu đăng ký]: Ngày và thời gian điện thoại thông minh có thể đăng ký*1

– [Thời lượng]: Thời gian điện thoại thông minh có thể đăng ký
*1 Hiển thị theo thứ tự “Ngày/Tháng/Năm” và định dạng thời gian 24 giờ.

Các tính năng khả dụng khi xem nhật ký

A In lại
Nhấp chuột phải vào nhật ký và nhấp vào [In lại].
R Khi cần thiết, bạn có thể thay đổi thông tin chủ căn hộ và thời gian đăng ký trước khi in lại (xem trang 14).

B Xóa nhật ký cá nhân
Nhấp chuột phải vào nhật ký và nhấp vào [Xóa].
R Xác nhận tin nhắn hiển thị và nhấp vào [OK].

C Xuất nhật ký (để sao lưu)
1. Nhấp vào [Xuất].

R Chỉ định đích lưu.
2. Nhập tên tệp tin cho thư mục đã chọn và nhấp vào [OK].

R Sau khi màn hình hiển thị "Đã xuất xong.", nhấp vào [OK].
R Tệp PDF đã lưu không được xuất.

D Nhập các nhật ký (đối với máy tính mới hoặc thay thế)
1. Nhấp vào [Nhập].
2. Chọn tệp tin cần nhập và nhấp vào [Open].

C D E

A

B
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4. Thao tác của nhân viên kỹ thuật
R Xác nhận tin nhắn hiển thị và nhấp vào [OK].
3. Xác nhận tệp tin cần nhập và nhấp vào [OK].

R Sau khi màn hình hiển thị "Đã nhập xong.", nhấp vào [OK].

E Xóa toàn bộ nhật ký
Nhấp vào [Xóa tcả].
R Xác nhận tin nhắn hiển thị thứ nhất và nhấp vào [OK].
R Xác nhận tin nhắn hiển thị thứ hai và nhấp vào [OK] nếu bạn muốn xóa toàn bộ tin nhắn.

Hạn chế
Có thể lưu lên tới 1.000 mục trong nhật ký. Các mục tiếp theo sẽ được ghi đè lên mục cũ nhất.
23



4. Thao tác của nhân viên kỹ thuật
4.2.6 Xác nhận trạng thái

Sau khi chọn thông tin tìm kiếm từ menu kéo xuống, bạn có thể xác nhận danh sách trạng thái của thời gian đăng ký 
điện thoại thông minh cho mỗi phòng.

 Màn hình [Trạng thái] (ví dụ)

1 Khởi động [Utility Tool] và đăng nhập (xem trang 13).

2 Trong khung bên trái, nhấp vào [Trạng thái] dưới [Đăng ký ĐT thông minh].

3 Chọn tòa nhà, tầng, hoặc phòng cần tìm kiếm từ menu kéo xuống và nhấp vào [T.kiếm].

R Màn hình hiển thị [Phòng(Căn hộ)] ở phía trên cùng với thông tin như sau.
– [Phòng(Căn hộ)]: Số phòng [In mã QR] đã được lưu
– [Bắt đầu đăng ký]/[Kết thúc đăng ký]: Ngày bắt đầu và kết thúc và thời gian đăng ký điện thoại thông 

minh*1

R Mục này trống nếu [In mã QR] không được lưu.
*1 Hiển thị theo thứ tự “Ngày/Tháng/Năm” và định dạng thời gian 24 giờ.

Các tính năng khả dụng khi xác nhận trạng thái

A Xác nhận đăng ký điện thoại thông minh
Nhấp chuột phải vào phòng thích hợp và nhấp vào [Xác nhận].
R Bạn có thể xác nhận trạng thái đăng ký của điện thoại thông minh cho phòng đó. Từ màn hình này bạn có thể 

hủy đăng ký hoặc đăng ký điện thoại thông minh. Nhấp vào [Hủy bỏ] để trở lại màn hình trước đó.

B Dừng đăng ký điện thoại thông minh
Nhấp chuột phải vào phòng thích hợp và nhấp vào [Dừng].
R Xác nhận tin nhắn hiển thị và nhấp vào [OK].
R Chuyển [Kết thúc đăng ký] sang ngày và thời gian đã cài đặt sẵn. Bằng cách đó, tin nhắn được gửi tới hộp 

điều khiển và đăng ký sẽ được hủy.
R Có thể dừng nhiều đăng ký một lúc bằng cách chọn nhiều hàng cho các phòng.

C Cài đặt lại
Nhấp chuột phải vào hàng thích hợp và nhấp vào [Cài đặt lại].
R Khởi tạo thời gian bắt đầu và thời gian đăng ký. Cấu hình lại các cài đặt và in lại (xem trang 14).
R Có thể thực hiện in lại nhiều bản một lúc bằng cách chọn nhiều hàng cho các phòng.

D Xuất thông tin trạng thái (để sao lưu)
1. Nhấp vào [Xuất].

D E

B
C

A
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R Chỉ định đích lưu.
2. Nhập tên tệp tin cho thư mục đã chọn và nhấp vào [OK].

R Sau khi màn hình hiển thị  "Đã xuất xong.", nhấp vào [OK].
R Tệp PDF đã lưu không được xuất.

E Nhập thông tin trạng thái (đối với máy tính mới hoặc thay thế)
1. Nhấp vào [Nhập].
2. Chọn tệp tin cần nhập và nhấp vào [Open].

R Xác nhận tin nhắn hiển thị và nhấp vào [OK].
3. Xác nhận tệp tin cần nhập và nhấp vào [OK].

R Sau khi màn hình hiển thị "Đã nhập xong.", nhấp vào [OK].

Hạn chế
Có thể lưu lên tới 1.000 mục trong nhật ký. Các mục tiếp theo sẽ được ghi đè lên mục cũ nhất.
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4.3 Bảng thông báo
Nhân viên kỹ thuật có thể tạo bảng thông báo để thông báo cho chủ căn hộ và gửi tới mỗi chủ căn hộ (điều khiển 

phòng*1 và điện thoại thông minh) cùng lúc.
*1 Chỉ áp dụng cho các căn hộ có điều khiển phòng.

4.3.1 Tạo tin nhắn bảng thông báo

Quy trình gửi bảng thông báo:
1. Chọn số phòng của chủ căn hộ để gửi bảng thông báo (toàn bộ các tòa nhà, mỗi tòa nhà, mỗi tầng, mỗi phòng).
2. Tạo bảng thông báo.
3. Gửi bảng thông báo.

 Màn hình [Soạn tin nhắn] (ví dụ)

1. Khởi động [Utility Tool] và đăng nhập (xem trang 13).
2. Trong khung bên trái, nhấp vào [Soạn tin nhắn] dưới [Bảng t.báo].
3. Nhấp vào [Đến] để mở danh sách liên lạc.

R Chọn cấp bậc cho toàn bộ các tòa nhà, mỗi tòa nhà, mỗi tầng, hoặc mỗi phòng, và nhấp vào [OK].
– Khi chọn kiểm tra mức trên, toàn bộ mức phụ của mức trên được chọn.
– Khi chỉ chọn một phần, màn hình hiển thị điền vào mức trên.

4. Nhập tiêu đề.
5. Nhập nội dung bảng thông báo.

R : Lưu bảng thông báo

R : Làm lại

R : Hủy bỏ

R Kiểu phông chữ/kích thước ký tự/chỉnh sửa phông/màu chữ: Chỉnh sửa theo hệ điều hành của máy tính
R Số ký tự: Hạn chế khác nhau tùy thuộc vào kích thước phông chữ

6. Khi kết thúc, nhấp vào [Gửi].
R Màn hình hiển thị màn hình trước đó.

24
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– Để trở lại màn hình nhập tin nhắn, nhấp vào [Hủy bỏ].
– Nếu nội dung OK, nhấp vào [OK] để gửi bảng thông báo.

R Sau khi màn hình hiển thị "Bắt đầu gửi", nhấp vào [OK].

Lưu ý:
R Để chỉnh sửa lại tin nhắn, chọn tin nhắn thích hợp từ nhật ký (xem trang 29) và chỉnh sửa nếu cần.
R Có thể không gửi được bảng thông báo theo thời gian thực.
R Có thể không gửi được bảng thông báo liên tiếp trong một số trường hợp. Trong trường hợp này, chờ và sau đó 

gửi lại.

4.3.2 Chọn các tệp tin

Quy trình chọn bảng thông báo:
1. Chọn số phòng của chủ căn hộ để gửi bảng thông báo (toàn bộ các tòa nhà, mỗi tòa nhà, mỗi tầng, mỗi phòng).
2. Chọn tệp tin.
3. Gửi bảng thông báo.

 Màn hình [Chọn file] (ví dụ)

1. Khởi động [Utility Tool] và đăng nhập (xem trang 13).
2. Trong khung bên trái, nhấp vào [Chọn file] dưới [Bảng t.báo].
3. Nhấp vào [Đến] để mở danh sách liên lạc.

R Chọn cấp bậc cho toàn bộ các tòa nhà, mỗi tòa nhà, mỗi tầng, hoặc mỗi phòng, và nhấp vào [OK].
– Khi chọn kiểm tra mức trên, toàn bộ mức phụ của mức trên được chọn.
– Khi chỉ chọn một phần, màn hình hiển thị điền vào mức trên.

4. Nhấp vào [Duyệt] và chọn tệp tin cần gửi.
R Điều kiện gửi:

– Loại tệp tin: chỉ các tệp jpeg hoặc png
5. Khi kết thúc, nhấp vào [Gửi].

R Màn hình hiển thị màn hình trước đó.
– Để trở lại màn hình chọn tệp tin, nhấp vào [Hủy bỏ].
– Nếu nội dung OK, nhấp vào [OK] để gửi bảng thông báo.

R Sau khi màn hình hiển thị "Bắt đầu gửi", nhấp vào [OK].

Lưu ý:
R Kích thước đề xuất: 800 x 400 pixel (kích thước có thể hiển thị trên màn hình của 1 điều khiển phòng).
R Tệp tin sẽ được chuyển đổi sang dạng phù hợp để gửi đi và dung lượng có thể thay đổi. Nếu không thể gửi, hãy 

tách tập tin để gửi.
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R Có thể không gửi được bảng thông báo theo thời gian thực.
R Có thể không gửi được bảng thông báo liên tiếp trong một số trường hợp. Trong trường hợp này, chờ và sau đó 

gửi lại.
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4.3.3 Xem nhật ký

Bạn có thể xem nhật ký của bảng thông báo đã tạo.

 Màn hình [Nhật ký] (ví dụ)

1 Khởi động [Utility Tool] và đăng nhập (xem trang 13).

2 Trong khung bên trái, nhấp vào [Nhật ký] dưới [Bảng t.báo].

3 Kiểm tra danh sách nhật ký.

R Danh sách nhật ký hiển thị các nhật ký theo thứ tự ngày lưu và hiển thị mục sau cho mỗi nhật ký.
– [Trạng thái]: Cho biết trạng thái tệp tin

R [Nháp]: Tệp tin phác thảo
R [Đã gửi]: Tệp tin đã gửi
R [Đang gửi]: Tệp tin đang được gửi
R [Hủy bỏ]: Tệp tin đang gửi bị hủy 
R [Lỗi]: Lỗi gửi tệp tin

– [Tiêu đề/tên file]: Hiển thị tiêu đề và tên tệp tin (bao gồm đuôi tệp tin) của bảng thông báo
– [Đến]: Hiển thị đích đến

– [Giờ]: Hiển thị thời gian bảng thông báo được gửi*1

*1 Hiển thị theo thứ tự “Ngày/Tháng/Năm” và định dạng thời gian 24 giờ.

Các tính năng khả dụng khi xem nhật ký

A Hủy gửi bảng thông báo
Nhấp chuột phải vào nhật ký và nhấp vào [Dừng].
R Xác nhận tin nhắn hiển thị và nhấp vào [OK].

B Chỉnh sửa lại bảng thông báo
Nhấp chuột phải vào nhật ký và nhấp vào [Chỉnh sửa lại].
R Nếu hàng đã chọn là dành cho tin nhắn, màn hình chỉnh sửa tin nhắn sẽ hiển thị (xem trang 26).
R Nếu hàng đã chọn là dành cho tệp tin, màn hình gửi tệp tin sẽ hiển thị (xem trang 27).

C Xóa bảng thông báo cá nhân
Nhấp chuột phải vào nhật ký và nhấp vào [Xóa].
R Xác nhận tin nhắn hiển thị và nhấp vào [OK].

D E F G

Đang gửiĐang gửiĐang
A
B
C
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D Xuất nhật ký bảng thông báo (để sao lưu)
1. Nhấp vào [Xuất].

R Chỉ định đích lưu.
2. Nhập tên tệp cho thư mục đã chọn và nhấp vào [OK].

R Sau khi màn hình hiển thị "Đã xuất xong.", nhấp vào [OK].
R Tệp PDF đã lưu không được xuất.

E Nhập các nhật ký bảng thông báo (đối với máy tính mới hoặc thay thế)
1. Nhấp vào [Nhập].
2. Chọn tệp tin cần nhập và nhấp vào [Open].

R Xác nhận tin nhắn hiển thị và nhấp vào [OK].
3. Xác nhận tệp tin cần nhập và nhấp vào [OK].

R Sau khi màn hình hiển thị "Đã nhập xong.", nhấp vào [OK].

F Cập nhật bảng thông báo
Để kiểm tra xem bảng thông báo đã được gửi chưa, nhấp vào [Cập nhật] để cập nhật thông tin.

G Xóa toàn bộ bảng thông báo
Nhấp vào [Xóa tcả].
R Xác nhận tin nhắn hiển thị và nhấp vào [OK].
R Xác nhận tin nhắn hiển thị thứ hai và nhấp vào [OK] nếu bạn muốn xóa toàn bộ tin nhắn.

Hạn chế
Có thể lưu lên tới 1.000 mục trong nhật ký. Các mục tiếp theo sẽ được ghi đè lên mục cũ nhất.
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5. Bảo dưỡng
5. Bảo dưỡng

5.1 Xác nhận trạng thái khóa kích hoạt 
Không thể đăng ký điện thoại thông minh nếu không có đủ khóa kích hoạt. Bạn có thể kiểm tra trạng thái sử dụng 
khóa kích hoạt trên mỗi hộp điều khiển đã cài đặt.

 Màn hình [Khóa kích hoạt] (ví dụ)

1. Khởi động [Utility Tool] và đăng nhập (xem trang 10).
2. Trong khung bên trái, nhấp vào [Khóa kích hoạt] dưới [Bảo dưỡng].

R Màn hình hiển thị trạng thái kết nối của mỗi hộp điều khiển.
– [Đã kết nối]: Hộp điều khiển được kết nối
– [Đã ngắt kết nối]: Hộp điều khiển không được kết nối

R Thông tin nhập vào hộp điều khiển với [Setup Tool] sẽ hiển thị.
– [Khóa kích hoạt]: Tổng số khóa kích hoạt được đăng ký
– [Đã dùng]: Số khóa kích hoạt hiện đang sử dụng

R [Cập nhật]: Cập nhật trạng thái kết nối của mỗi hộp điều khiển

Lưu ý:
R Khóa kích hoạt được bán rời. Khóa kích hoạt được dùng để liên kết hộp điều khiển VL-VN1800 (MPR-ID) với 

điện thoại thông minh và cho phép điện thoại thông minh sử dụng Điện thoại gọi cửa mà không cần điều khiển 
phòng.
Có thể kích hoạt tối đa 2 điện thoại thông minh cho 1 khóa kích hoạt.
Có thể cài đặt tối đa 2 khóa kích hoạt cho 1 căn hộ.
Tùy vào cấu hình hệ thống của bạn, số lượng điện thoại thông minh tối đa có thể đăng ký không giống nhau.

Đặt thêm khóa kích hoạt
Trong các trường hợp sau, phải mua thêm khóa kích hoạt.
– Khi số trong [Đã dùng] giống với số trong [Khóa kích hoạt].
– Khi không thể đăng ký thêm điện thoại thông minh.
Thực hiện như sau để đặt thêm khóa kích hoạt.
1. Người lắp đặt hoặc nhân viên kỹ thuật kiểm tra nhãn MPR-ID gắn kèm hộp điều khiển VL-VN1800 đang dùng và 

quét mã MPR-ID QR.
2. Đặt số khóa kích hoạt yêu cầu.

R Đảm bảo rằng MPR-ID (thông tin mã QR đã quét) gửi kèm đơn đặt hàng là chính xác.
R Liên hệ nhà phân phối Panasonic để biết thêm thông tin về khóa kích hoạt bổ sung.

Đã kê´t  nô´i

Đã ngắt kê´t nô´i1

2

3

4

Đã kê´t  nô´i

Đã kê´t  nố´i

Đã kê´t  nô´i

2000

1094

2000

1094

2000

1094

2000

1094
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5. Bảo dưỡng
Lưu ý:
R Khóa kích hoạt VL-AKA005: 1 gói được bán với 5 khóa kích hoạt.
R Liên hệ nhân viên kỹ thuật (quản trị) sau khi có khóa kích hoạt.

Khả năng và hạn chế của Điện thoại gọi cửa

2

3

2

3

3

7

1

1

2

2

0

0

Số 
phòng

206

205

204

203

202

201

Số lượng kết nối SIP

1 2 3 4 5 6 7

Điện thoại SIP

SIP
(số lượng)

AK
(số lượng)

SIP:

: AK (Khóa kích hoạt)

Lên đến

Điện thoại thông minh

trên 1 AK

2
Lên đến

Điện thoại thông minh

trên 1 SIP

4

Tối đa

Điều khiển
trên mỗi căn hộ

6
Lên đến 4 Lên đến 5 

Dành cho căn hộ Dành cho khu vực chung Dành cho hệ thống

SIP
2.000

Số căn hộ

Thiết bị 
bổ sung

2 SIP yêu cầu*1
1 SIP yêu cầu 

Hộp điều khiển

*1

*1

*1

không

không

[#2]

[#1]

không

không

không

không

*1 Khi sử dụng điện thoại thông minh, 2 SIP được tự động phân bổ cho mỗi căn hộ. 
[#1] SIP để kết nối lên đến 4 điện thoại thông minh
[#2] Điều khiển phòng SIP hoặc điện thoại SIP để quản lý hệ thống
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5. Bảo dưỡng
5.2 Thay đổi mật khẩu
Người lắp đặt và nhân viên kỹ thuật có thể thay đổi mật khẩu.

 Màn hình [Thay đổi m.khẩu] 

1. Khởi động [Utility Tool] và đăng nhập (xem trang 10 và trang 13).
2. Trong khung bên trái, nhấp vào [Thay đổi m.khẩu] dưới [Bảo dưỡng].
3. Nhập mật khẩu cũ.
4. Nhập mật khẩu mới.

R 8 tới 15 ký tự (phân biệt dạng chữ) sử dụng a-z, A-Z, và số (0-9)
R Mật khẩu phải bao gồm chữ in hoa và chữ in thường và số.

5. Để xác nhận, nhập cùng mật khẩu đã nhập trong bước 4.
6. Khi kết thúc, nhấp vào [OK].

Lưu ý:
R Nếu nhân viên kỹ thuật quên mật khẩu, sử dụng quyền truy cập của người lắp đặt, người lắp đặt có thể xóa tài 

khoản và thêm tài khoản mới với mật khẩu mặc định.

5.3 Thỏa thuận cấp phép người dùng
Thỏa thuận cấp phép người dùng (EULA) cho [Utility Tool] có sẵn.

1 Khởi động [Utility Tool] và đăng nhập (xem trang 10 và trang 13).

2 Trong khung bên trái, nhấp vào [EULA] dưới [Bảo dưỡng].
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6. Thông tin chung
6. Thông tin chung

6.1 Xử lý sự cố cơ bản

6.2 Thông báo lỗi

Sự cố Nguyên nhân & cách xử lý Trang

Không thể đăng ký điện 
thoại thông minh của chủ 
căn hộ.

R Thời gian đăng ký đã hết hạn.
→ Nhân viên kỹ thuật thực hiện các thao tác sau.

– In lại tài liệu đăng ký để gia hạn thời gian đăng ký và gửi cho 
chủ căn hộ.

– Đăng ký lại điện thoại thông minh trong phòng kỹ thuật.

22, 24

R Số điện thoại thông minh có thể đăng ký cho một phòng đã vượt quá.
→ Để biết thêm thông tin về đăng ký thêm điện thoại thông minh cho 

một phòng, liên hệ người lắp đặt.
–

R Không đủ khóa kích hoạt.
→ Liên hệ người lắp đặt và cần đặt mua thêm khóa kích hoạt.

31

R Hộp điều khiển không được kết nối.
→ Kiểm tra xem hộp điều khiển có được kết nối đúng trong trạng 

thái máy chủ [Khóa kích hoạt] dưới [Bảo dưỡng].
Nếu hộp điều khiển không được kết nối, có thể do lỗi mạng hoặc 
lỗi hộp điều khiển. Liên hệ người lắp đặt (quản trị).

31

Không thể gửi bảng 
thông báo.

R Tệp tin được gửi không đáp ứng các điều kiện gửi.
→ Kiểm tra các điều kiện gửi.

27

R Hộp điều khiển không được kết nối.
→ Kiểm tra xem hộp điều khiển có được kết nối đúng trong trạng 

thái máy chủ [Khóa kích hoạt] dưới [Bảo dưỡng].
Nếu hộp điều khiển không được kết nối, có thể do lỗi mạng hoặc 
lỗi hộp điều khiển. Liên hệ người lắp đặt (quản trị).

–

Sự cố Nguyên nhân & cách xử lý Trang

Không thể gửi tin nhắn 
tới một số phòng.
Hãy xác nhận menu Nhật 
ký thông báo và kết nối 
với Hộp điều khiển.

R Không thể kết nối hộp điều khiển khi cố gửi tin nhắn tới hộp điều 
khiển.
→ Kiểm tra tin nhắn không gửi được trong nhật ký và kiểm tra kết 

nối với hộp điều khiển.
–

Không thể gửi tin nhắn.
Hộp điều khiển đã đầy.

R Hộp điều khiển không thể nhận tin nhắn vì đang xử lý các tin nhắn 
khác.
→ Chờ một lúc và sau đó gửi lại tin nhắn.

–

Không thể dừng lại.
Hãy xác nhận kết nối với 
Hộp điều khiển.

R Không thể kết nối hộp điều khiển khi cố dừng đăng ký trong màn hình 
trạng thái đăng ký điện thoại thông minh.
→ Kiểm tra kết nối với hộp điều khiển.

–
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6. Thông tin chung
6.3 Phụ lục
Nhãn hiệu
R iPhone, iPad, iPad Air và Apple là nhãn hiệu của Apple Inc., được đăng ký tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác.
R Google và Android là thương hiệu của Google LLC.
R Internet Explorer là thương hiệu hoặc thương hiệu đăng ký của Microsoft Corporation tại Hoa Kỳ và/hoặc các 

quốc gia khác.
R Cụm từ "QR Code" là thương hiệu đã đăng ký của DENSO WAVE INCORPORATED tại Nhật Bản và các quốc 

gia khác.
R Adobe, Acrobat Reader là thương hiệu hoặc thương hiệu đã đăng ký của Adobe tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc 

gia khác.
R Tất cả nhãn hiệu đăng ký được trích dẫn trong tài liệu này là tài sản của các công ty tương ứng.

Thông báo phần mềm có mã nguồn mở
Sản phẩm này kết hợp phần mềm nguồn mở khác với phần mềm cấp phép theo GPL v2 hoặc LGPL v2.1 Phần 
mềm phân mục nói trên được phân phối với hy vọng sẽ có ích, nhưng KHÔNG CÓ BẤT CỨ BẢO HÀNH NÀO, thậm 
chí không đảm bảo về KHẢ NĂNG THƯƠNG MẠI hoặc PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. Tham khảo các điều 
khoản và điều kiện chi tiết được hiển thị tại trang web sau đây.
https://panasonic.net/cns/pcc/support/intercom/vn1900

Thông tin khác
R Hậu tố được lược bỏ trong hầu hết mã model nêu trong tài liệu này. Chỉ bao gồm hậu tố khi cần thiết.
R Ảnh chụp màn hình và các biểu tượng xuất hiện trong tài liệu này chỉ mang tính tham khảo. Hình ảnh thực tế có 

thể khác tùy vào máy tính hoặc điện thoại thông minh, hệ điều hành và ngôn ngữ hiển thị, thiết bị sử dụng, v.v.
R Hình minh họa trong tài liệu này có thể khác so với sản phẩm thực tế.
R Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước.
R Thuật ngữ “điện thoại thông minh" dùng trong tài liệu này biểu thị các loại điện thoại thông minh hoặc máy tính 

bảng tương thích với ứng dụng.
R Màn hình hiển thị mô phỏng thiết bị Android.
R Màn hình và hình minh họa sản phẩm sử dụng trong tài liệu này chỉ phục vụ mục đích tham khảo, có thể khác so 

với sản phẩm thực tế.
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