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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHÓA NỘI THẤT THÔNG MINH F022

Khóa vân tay nội thất F022 là thiết bị khóa nội thất sử dụng công nghệ Keyless (không sử dụng   
chìa khóa vật lý) sử dụng vân tay để mở khóa, được sử dụng phổ biến để khóa ngăn kéo, tủ đồ cá 
nhân trong gia đình và công sở. Khóa vân tay nội thất F022 đang dần thay thế ổ khóa chìa truyền 
thống và được người dùng biết đến với độ bảo mật cao, sự tiện lợi khi sử dụng.
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Hướng dẫn lắp đặt  và cài đặt

•  Đục lỗ tròn 15mm và hai lỗ tròn 5mm trên
cánh cửa ở độ cao phù hợp ( cách mặt cửa tủ
40mm)
• Đầu tiên liên kết cáp dữ liệu với bảng điều
khiển, sau đó sử dụng hai vít để chỉnh thiết bị
cố định vào cửa.
• Kết nối đầu kia của cáp giây dữ liệu với hộp
khóa và cố định chốt vào mặt sau của bo mạch 
bằng 4 vít ST3*12
• Dùng 3 vít ST3*20MM để cố định và bắt vít
nhấn ổ khóa vào bảng khung cửa.

1.   Thao tác mở khóa
• Đặt ngón tay lên cảm biến vân tay, nếu mở khóa thành công thì đèn xanh sẽ sáng và mở 

khóa.
• Nếu mở khóa không thành công, đèn báo đỏ sẽ sáng.
2.   Chế độ khóa cửa
• Chế độ khóa cửa tự động: cửa tự động khóa 4s sau khi mở.
• Chế độ khóa cửa bằng tay: nhập đúng vân tay để mở và khóa cửa.
3.    Đăng ký dấu vân tay
•  Nhấn nhanh nút reset trên thân khóa, và còn sẽ kêu bip 1 lần.
•  Đèn xanh sáng, đặt dấu vân tay muốn đăng kí lên vị trí cảm biến cảm biến đến khi đèn sáng 

xanh, nhấc ngón tay lên. Lặp lại thao tác lặp lại vân tay 6 lần, khi đăng ký thành công đèn 
vân tay sẽ sángxanh. Nếu đăng ký vân tay không thành công đèn sáng đỏ, vui lòng làm lại 
thao tác từ đầu để thêmvân tay.

Lưu ý: Nếu như thư viện vân tay của hệ thống đầy, nghĩa là đã đăng kí đủ 20 dâu vấn tay, khi có
người tiếp tục đăng ký vân tay. Lúc này người dùng cần xóa thư viện vân tay để thêm vân tay 
mới.
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