
 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CỬA TỰ ĐỘNG 
 

 Sử dụng cửa tự động an toàn 
 

           
 
  
 
 

           
 
 
 

           
 
 
 

Không dừng trong phạm vi cửa hoạt động Không chạy qua cửa tự động hoặc đi  
chéo qua cửa tự động 

Không chạm vào cánh hoặc dựa vào vách kính Người lớn phải nắm tay trẻ nhỏ dắt qua cửa 

Không trò chuyện, chơi đùa gần khu vực cửa Đề phòng kẹp tay khi cánh cửa đóng mở 



 

 Kiểm tra & vệ sinh cửa tự động 

 

Người dùng nên thường xuyên tự kiểm tra và vệ sinh cửa tự động để đảm bảo an toàn và tiện 

nghi trong quá trình sử dụng. 

 

Lưu ý: 

 

Tắt công tắc nguồn điện trước khi tiến hành vệ sinh cửa tự động 

 

 Vệ sinh quanh khu vực cửa tự động chú ý phía ngoài để tránh bụi bẩn bám vào cửa tự 

động đặc biệt vào mùa lá rụng hoặc sau mưa bão. 

 

 Vệ sinh dẫn hướng cửa: Dẫn hướng bẩn là nguyên nhân chính dẫn đến cửa phát ra tiếng 

kêu trong quá trình vận hành. 

 

 Vệ sinh cánh cửa và khung bao cánh:  

 

o Trong trường hợp bụi bình thường hoặc dấu vân tay: sử dụng khăn mềm và nước 

rửa kính sau đó lau lại bằng khăn khô 

 

o Trong trường hợp bụi bám chặt hoặc vết dầu: sử dụng cồn hoặc xăng để tẩy sau đó 

lau lại bằng khăn khô. 

 

 Vệ sinh các loại cảm biến: 

 

o Cảm biến mở cửa (mắt thần): nếu bụi bám nhiều lên bề mặt cảm biến độ nhạy của 

mắt sẽ giảm và có thể gặp sự cố. Sử dụng khăn mềm khi lau chú ý không dịch 

chuyển vị trí của cảm biến vì có thể ảnh hưởng đến phạm vi phát hiện của mắt. 

 

o Cảm biến an toàn: Thường xuyên vệ sinh bằng khăn mềm, nếu bụi bám dầy lên 

cảm biến an toàn cửa sẽ không đóng lại được. 

 

 Kiểm tra hoạt động của cửa tự động: Thường xuyên kiểm tra xem cửa tự động có vấn đề 

gì phát sinh không ví dụ như tiếng kêu, độ nhạy của mắt, đóng mở có êm ái không… 

 
 
 
 



 Khắc phục một số sự cố đơn giản 
 

 Cửa tự động không mở 
 

Công tắc nguồn đã bật chưa? Bật công tắc nguồn 

Đã mở khóa cơ chưa? Mở khóa cơ 

Có chướng ngại vật nào mắc vào cánh cửa 
không? 

Loại bỏ chướng ngại vật 

Cửa không có phản ứng với công tắc nút bấm? Thay pin cho công tắc nút bấm 

Bộ điều khiển có thể bị lỗi? Tắt công tắc nguồn và bật lại 

Có vật gì chặn dẫn hướng cửa? Loại bỏ chướng ngại vật 

Mắt thần có hoạt động không? 
Kiểm tra xem đèn LED trong mắt thần có bật 
sáng 

 

 Cửa tự động không đóng 
 

Công tắc nguồn có bật không? Bật công tắc nguồn 

Có chướng ngại vật nào mắc vào cánh cửa 
không? 

Loại bỏ chướng ngại vật 

Có vật nào lay động trong phạm vi phát hiện của 
mắt thần không? (Ví dụ như cây cảnh…) 

Loại bỏ chướng ngại vật 

Có nước mưa đọng trên hộp mắt thần không? Loại bỏ nước mưa 

Có vật gì che cảm biến an toàn không? Loại bỏ chướng ngại vật 

Có vật gì chặn dẫn hướng cửa? Loại bỏ chướng ngại vật 

Bộ điều khiển có thể bị lỗi? Tắt công tắc nguồn và bật lại 

 

 Cửa tự động phát ra tiếng kêu 
 

Có vật gì (VD như tấm quảng cáo) cọ vào cánh 
kính? 

Loại bỏ chướng ngại vật 

Tiếng động phát ra từ dẫn hướng dưới Dẫn hướng khô dầu, xịt dầu bôi trơn 

Có vật lạ vướng vào dẫn hướng cửa Loại bỏ chướng ngại vật 

Tiếng kêu phát ra từ động cơ cửa tự động Liên lạc với nhà cung cấp 

Khung bao cánh chạm vào nhau Liên lạc với nhà cung cấp 

 


