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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHÓA CỬA NỘI THẤT THÔNG MINH F020
Dấu vân tay

Phím số

Cổng cấp nguồn
khẩn cấp
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Giới thiệu sản phẩm

Khóa nội thất thông minh F020 là phiên bản khóa nội thất thông minh sử dụng vân tay và mật
khẩu để mở khóa được thiết kế và chế tạo để thay thế cho các loại khóa tủ quần áo, khóa ngăn
kéo, khóa tủ cabinet thông thường. Khóa nội thất thông minh F020 sử dụng công nghệ Keyless
(không sử dụng khóa vật lý) được tích hợp cảm biến vân tay và bàn phím số bao gồm các phím số
từ 0 tới 9 và phím sao ‘*’ và ‘#’ trên mặt ngoài của khóa. Giờ đây, Quý khách sẽ không còn phải
nhớ mình đã để chìa khóa ở đâu, vì chính bạn là chìa khóa cho Khóa nội thất thông minh F020.

Hướng dẫn cài đặt
1. Sử dụng mã khóa để làm mật khẩu mở khóa F020
• Khóa F020 có độ dài mật khẩu từ 4-10 số. Mã khóa mặc định ban đầu là”1234”.
• Khi muốn đổi mật khẩu, Quý khách thực hiện theo các bước sau: dùng que chọc thẻ sim nhấn
vào nút cài đặt trên thân bên trong của khóa. Khi còi báo hiệu trên thiết bị phát ra 1 tiếng bíp,
Quý khách nhập mật khẩu mong muốn dài từ 4 đến 10 kí tự và kết thúc bằng phím “#”. Còi báo
hiệu phát ra 2 tiếng bíp xác nhận đã thay đổi mã khóa thành công. Sau đó, Quý khách vui lòng
kiểm tra bằng cách nhập mật khẩu mới để mở khóa.
2. Sử dụng vân tay để mở khóa F020
• Quý khách sử dụng que chọc sim để nhấn vào nút cài đặt trên thân bên trong khóa. Khi còi báo
hiệu trên thiết bị phát ra 1 tiếng bíp. Quý khách nhập vân tay bằng cách đặt ngón tay và giữ yên
trên cảm biến của khóa. Đèn báo màu xanh lam phát sáng và phát tín hiệu còi. Sao đó lặp lại
động tác trong vòng 6 lần, nếu đăng ký thành công đèn báo sẽ phát sáng xanh lục. Khi đăng ký
không thành công vân tay sẽ phát sáng đỏ. Quý khách vui lòng làm sạch mặt trên cảm biến và
thực hiện lại từ bước ban đầu.
• Quý khách làm tương tự các bước bên trên để đăng ký thêm vân tay. Khả năng lưu trữ tối đa là
20 vân tay.
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3. Báo hiệu pin yếu
•

Khi pin của khóa nội thất thông minh F020 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 USB trên mặt ngoài khóa để cấp nguồn, mở khóa và tiến hành thay pin.
Trạng thái hiển thị
Đèn cảm biến vân tay
Âm thanh tiếng bip
Khi đặt vân tay thành công
Nháy xanh
không có
Khi đặt vân tay không thất bại Nháy đỏ
3 tiếng
Xóa vân tay thành công
không có
4 tiếng
Báo thay đổi chế độ làm việc không có
6 tiếng

Hướng dẫn xóa vân tay khôi phục cài đặt gốc
•

Sử dụng que chọc sim nhấn và giữ nút cài đặt trong khoảng 4 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 đều 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.
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Thay đổi chế độ làm việc
•

•

Khóa nội thất thông minh F020 cung cấp 2 chế độ làm việc: khóa tự động và khóa thụ động.
Ở chế độ khóa tự động , sau khi mở khóa khoảng 5 giây, khóa sẽ tự động đóng chốt và trở về
trạng thái khóa, ngược lại ở chế độ khóa thụ động, 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.

Thông số kỹ thuật
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mã sản phẩm: F020
Màu sắc: Trắng, Đen
Thiết kế: Ngang, Dọc
Kích thước: 114 × 30 ×16 mm
Lưu trữ vân tay: tối đa 20 vân tay
Mật khẩu: tối đa 1 mật khẩu, từ 4 đến 10 kí tự
Nguồn điện: 3 viên pin AAA
Điện áp: 4.5V
Nhiệt Độ làm việc: 0 ~ 55℃
Độ Ẩm làm việc: 20%-80% RH
Đóng gói: 1 mặt khóa, 1 thân khóa, thanh gài, dây dẫn, ốc vít
Bảo hành: 6 tháng
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