
2. Khi trường hợp khóa hết điện 

Vui lòng mở nắp pin và lắp 4 Pin AA. Khi pin AA được sử dụng trong thời gian dài hoặc ở trạng thái không sử dụng điện

trong thời gian dài, hoặc trạng thái không sử dụng điện trong thời gian dài. Chúng có thể bị rò rỉ và gây hỏng sản phẩm.

Sử dụng pin AA chính hãng, khi pin AA sấp hết pin, hãy thay pin kịp thời. Khi nguồn pin AA yếu, vui lòng thay pin kịp thời,

nếu không sẽ hết điện và không thể mở được cửa. Tại thời điểm này, bạn có thể cắm nguồn điện khẩn cấpType- C hoặc

mở cửa bằng chìa khóa cơ.
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

KHÓA CỬA THÔNG MINH  AQARA P100 SMART DOOR LOCK

Giới thiệu sản phẩm
Khóa cửa vân tay thông minh P100 được tích hợp vân tay, mật khẩu, NFC, chìa khóa và các phương thức mở khóa khác

Khóa cửa thông minh P100, với tính năng phát hiện trạng thái khóa cửa, nhắc nhở pin yếu, cảnh báo chọn khóa, chống

mở mắt mèo và các chức năng khác. Khóa thông minh P100 còn tích hợp Camera thông minh, Các chức năng như giám

sát, khóa cửa báo động ghi lại trạng thái bất thường qua video ghi lại, giúp cải thiện đáng kể sự an toàn và tiện ích của 

Hướng dẫn sử dụng
1. Quét mã QR để trên vỏ sản phẩm phẩm để xem thông tin sản phẩm và video.

Quá trình khôi phục cài đặt khóa

Bấm và giữ nút reset trong 5 giây, sau đó nhả ra khi bạn nghe thấy lời nhắc bằng giọng nói. "Quá trình hoàn tất".

Sau khi thiết lập lại thành công, người dùng trống và khóa cửa không thể khóa bình thường, vui lòng làm theo hướng dẫn 

này để hoàn thành cài đặt khóa cửa.



Quá trình khôi phục cài đặt khóa

Bấm và giữ nút reset trong 5 giây, sau đó nhả ra khi bạn nghe thấy lời nhắc bằng giọng nói. "Quá trình hoàn tất".

Sau khi thiết lập lại thành công, người dùng trống và khóa cửa không thể khóa bình thường, vui lòng làm theo hướng dẫn 

này để hoàn thành cài đặt khóa cửa.

3. Vui lòng xé màng bảo vệ trên máy ảnh và giữ sạch ống kính để đảm bảo máy ảnh có thể chụp rõ nét.

4. Đồng thời xé lớp màng bảo vệ trên nắp chìa khóa để đảm bảo cảm biến chuyển động hoạt động bình thường và không 

bị tắc nghẽn.

Cài đặt nhanh
1. Kết nối với ứng dụng Aqara Home

Sản phẩm này đã được kết nối với Aqara Home và người dùng có thể điều khiển khóa cửa thông qua ứng dụng Aqara 

Home. Kết nối và giao tiếp giữa các sản phẩm thông minh Aqara khác.

Tìm kiếm "Aqara Home" trong cửa hàng App Store hoặc quét mã QR sau để tải xuống ứng dụng Aqara Home;

Mở ứng dụng, nhấp vào dấu "+" ở góc trên bên phải của trang chủ, nhập trang "Thêm thiết bị" và chọn " Khóa cửa 

Camera thông minh P100 ", và làm theo lời nhắc để thêm thiết bị khóa vào hệ thống.

Khoảng cách giao tiếp Bluetooth hiệu quả cho khóa cửa là 10m và các chướng ngại vật như tường có thể ảnh hưởng đến 

khoảng cách giao tiếp Bluetooth.

2. Thêm người dùng

Vào trang thiết bị khóa cửa, làm theo lời nhắc APP để thêm quản trị viên.

Lưu ý: Không thể khóa cửa khi chưa thêm quản trị viên.

3. Thêm thiết bị trung tâm hoặc định cấu hình WiFi khóa cửa

Sau khi chủ sở hữu của khóa cửa được thêm vào, nếu trên App đã sử dụng thiết bị trung tâm Aqara, hãy làm theo lời 

nhắc APP để kết nối khóa cửa với thiết bị trung tâm Aqara Hub, nếu bạn chưa có cổng Aqara Hub, vui lòng làm theo lời 

nhắc để định cấu hình WiFi khóa cửa.

Ghi chú:

Vui lòng giữ mạng WiFi ổn định, nếu không các chức năng liên quan đến camera khóa cửa không thể được kích hoạt bình 

thường.

Kết nối với cổng Aqara có thể xem từ xa trạng thái khóa cửa, ghi nhật ký và liên kết với các thiết bị thông minh khác.

Vui lòng kiểm tra www.aqara.com/support để biết chi tiết.

Khóa cửa sử dụng WiFi 2.4G. Nếu kết nối WiFi không thành công, vui lòng kiểm tra xem bộ định tuyến có được đặt ở 

băng tần 2.4G hay không.



6. Các cách mở khóa

5. Chế độ cài đặt cục bộ

Nhấn nhanh nút "Cài đặt" dưới nắp pin của khóa cửa và sau khi xác minh dấu vân tay hoặc mật khẩu của quản trị viên, 

bạn có thể thực hiện các thao tác sau:

5.1 Thêm / xóa người dùng thông thường;

5.2. Đặt âm lượng của khóa cửa;

5.3. Thêm / xóa thẻ NFC;

5.4. Kết nối với các thiết bị HomeKit;

5.5. Cài đặt ngôn ngữ thoại cho khóa cửa (hỗ trợ tiếng Trung / tiếng Anh).

2. Thêm người dùng

Vào trang thiết bị khóa cửa, làm theo lời nhắc APP để thêm quản trị viên.

Lưu ý: Không thể khóa cửa khi chưa thêm quản trị viên.

3. Thêm thiết bị trung tâm hoặc định cấu hình WiFi khóa cửa

Sau khi chủ sở hữu của khóa cửa được thêm vào, nếu trên App đã sử dụng thiết bị trung tâm Aqara, hãy làm theo lời 

nhắc APP để kết nối khóa cửa với thiết bị trung tâm Aqara Hub, nếu bạn chưa có cổng Aqara Hub, vui lòng làm theo lời 

nhắc để định cấu hình WiFi khóa cửa.

Ghi chú:

Vui lòng giữ mạng WiFi ổn định, nếu không các chức năng liên quan đến camera khóa cửa không thể được kích hoạt bình 

thường.

Kết nối với cổng Aqara có thể xem từ xa trạng thái khóa cửa, ghi nhật ký và liên kết với các thiết bị thông minh khác.

Vui lòng kiểm tra www.aqara.com/support để biết chi tiết.

Khóa cửa sử dụng WiFi 2.4G. Nếu kết nối WiFi không thành công, vui lòng kiểm tra xem bộ định tuyến có được đặt ở 

băng tần 2.4G hay không.

Khóa Aqara P100 được kết nối với HomeKit của Apple cùng lúc và người dùng có thể sử dụng Apple vào sự kết nối giữa 

các sản phẩm thông minh HomeKit.

Đối với người dùng iOS, hãy mở ứng dụng "Home" của Apple, nhấp vào dấu "+" ở góc trên bên phải của trang chủ và 

chọn " Thêm phụ kiện ", làm theo lời nhắc để quét hoặc mã cài đặt HomeKit bên trong vỏ hộp, sau đó hãy làm theo lời 

nhắc để hoàn tất thao tác thêm. 

4. Kết quả mở khóa  

Xác minh thành công: Vòng tròn chỉ báo kết quả xác minh quay màu trắng và kèm theo hiệu ứng âm thanh thành công .

Xác minh không thành công: Vòng tròn chỉ báo kết quả xác minh nhấp nháy màu đỏ và lời nhắc bằng âm thanh thất bại.



Thông số kỹ thuật
- Mã sản phẩm: P100

- Kích thước: 400.6 x 78.6 x 28.7 mm

- Khối lượng: 4.6 kg

- Công suất đầu vào: 6V

- Nhiệt độ làm việc: –10°C ~ +55°C

- Độ ẩm làm việc: 0 ~ 93%

- Giao thức không dây: Zigbee 3.0, Wi-Fi 2.4 GHz

- Độ dày cửa: 40-80 mm

- Pin: 4 hoặc 8 pin AA

- Cách thức mở khóa: Vân tay, mật khẩu, chìa khóa vật lý.


