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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHÓA TỦ  NỘI THẤT THÔNG MINH F022

Mở camera trên điện 
thoại, quét mã QR để 
xem video hướng dẫn

Hướng dẫn cài đặt 

xanh xanh xanh xanh xanh xanh

1. Thao	tác	mở	khóa,	đặt	ngón	tay	lên	vùng	
cảm	biến:	

Mở	khóa	thành	công	đèn	sáng	xanh
Mở	khóa	không	thành	công	đèn	báo	đỏ.
2.				Cài	đặt	dấu	vân	tay
• Dùng	que	chọc	sim	nhấn	vào	lỗ	trên	

thân	khóa,	còi	phát	ra	1	tiếng	bíp.	Đặt	
vân	tay	muốn	cài	đặt	6	lần	liên	tiếp,	đèn	
hiện	màu	xanh	lá	báo	hiệu	cài	đặt	vân	tay	
thành	công.

• Nếu	thêm	không	thành	công,	đèn	sẽ	báo	
đỏ,	quý	khách	vui	lòng	làm	lại	từ	bước	
đầu	để	thêm	vân	tay.	

xanh

đỏ

Hướng dẫn xóa vân tay khôi phục cài đặt gốc
• Sử dụng que chọc sim nhấn và giữ nút cài đặt trong khoảng 5 giây tới khi còi báo cửa thiết bị phát 

ra 4 tiếng bíp, sau đó quý khách dừng nhấn nút cài đặt. Lúc này các dấu vân tay và mật khẩu cũ đã 
bị xóa. Để đảm bảo an toàn người dùng nên thêm ngay dấu vân tay và mật khẩu mới ngay sau khi 
khôi phục cài đặt gốc.

Thay đổi chế độ khóa
• Khóa nội thất thông minh F022 cung cấp 2 chế độ khóa: Khóa tự động và khóa thủ công. Ở chế 

độ khóa tự động , sau khi mở khóa khoảng 4 giây, khóa sẽ tự động đóng chốt và trở về trạng thái 
khóa, ngược lại ở chế độ khóa thủ công, người dùng chủ động đóng chốt khóa bằng cách nhập 
mật khẩu hoặc dấu vân tay. 

• Để thay đổi chế độ làm việc, quý khách dùng que chọc sim nhấn và giữ nút cài đặt khoảng 6 giây. 
Tới khi còi báo của thiết bị phát ra 6 tiếng bíp, báo hiệu đã thay đổi chế độ làm việc thành công.
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Báo hiệu pin yếu
• Khi pin của khóa nội thất thông minh F022 

dần cạn, khóa sẽ báo hiệu với người sử dụng 
bằng các nháy đèn cảm biến vân tay màu đỏ 
và phát ra 6 tiếng bíp. Khi phát hiện hiện 
tượng trên, quý khách tiến hành thay pin 
để hoạt động của khóa không bị gián đoạn. 
Trong trường hợp không thay kịp và hiện 
tượng khóa không phản hồi do hết pin xảy ra, 
quý khách sử dụng cổng sạc cấp nguồn Micro 
USB trên mặt ngoài khóa để cấp nguồn, mở 
khóa và tiến hành thay pin.

Đỏ

 

  + 6 Tiếng bíp

Đục	lỗ	tròn	15mm	và	hai	lỗ	5mm	trên	cửa	ở	
độ	cao	phù	hợp	(	cách	mặt	tủ	40mm).

Đầu	tiên	kết	nối	dây	cáp	với	mặt	khóa,	sau	
đó	sử	dụng	vít	để	cố	định	hộp	khóa	vào	cánh	
cửa	tủ.	

Kết	nối	đầu	khóa	kia	của	cáp	dữ	liệu	vào	hộp	
khóa	và	cố	định	hộp	khóa	vào	tủ.	

Dùng	vít	cố	định	mặt	khóa	và	hộp	khóa.	

Hướng dẫn lắp đặt

Cấu tạo khóa 


