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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHÓA CỬA VÂN TAY THÔNG MINH AQARA S2 SMART 
DOOR LOCK

Giới thiệu sản phẩm
  Khóa cửa thông minh sử dụng giao thức truyền thông không dây ZigBee, hỗ trợ vân tay, mật 

khẩu, cảm ứng. Mở khóa bằngvân tay, mật khẩu chìa khóa cơ, mở khóa chống mắt mèo, báo động 
bất thường và các chức năng khác. Kết hợp với một thiết bị trung tâm (gọi tắt là “cổng”), thiết bị
có thể nhận ra báo động, liên kết thông minh và nhiều chức năng khác.

Hướng dẫn sử dụng
1.   Thiết lập lại khóa
       Trước khi sử dụng, vui lòng mở nắp trượt 
pin và nhấn vào lỗ đặt lại khóa cửa trong 8 giây 
để xóa tất cả dữ liệu .

Nắp trượt pin

Nút reset

Nút mở khóa 
chống mắt mèo

Núm vặn 
khóa

Nhấn nắp phím 
Lỗ khóa 
khẩn cấp

Nguồn cấp USB

Tay cầm

vân tay

Bàn phím cảm ứng

2.   Thêm quản trị viên
      Theo lời nhắc bằng giọng nói của khóa cửa, 
hãy thêm dấu vân tay, mật khẩu của quản trị 
viên.
3.   Thêm người dùng
       Đầu tiên xác minh danh tính của quản trị 
viên, nhấn “#”, thêm dấu vân tay, mật khẩu.
4.   Tải App
      Sản phẩm này tương thích với nền tảng 
thông minh Mijia và có thể được điều khiển 
bằng APP “Mijia”, Hỗ trợ hệ thống Mijia, có 
thể kết nối với các sản phẩm thông minh Mijia 
khác. Tìm kiếm “Mijia” trong App Store hoặc 
quét mã QR để tải xuống và cài đặt ứng dụng 
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5.   Thêm thiết bị con

• Để thêm nhiều sản phẩm thông minh vào hệ 
thống, vui lòng tải ứng dụng Mijia APP và 
đăng nhập Mijia Mall, hoặc quét mã QR bên 
dưới để duyệt trang web Mijia Mall.

6.    Cách thêm thiết bị trung tâm

       Mở ứng dụng “Mijia”, chọn thiết bị trung 
tâm kết nối  trên trang thiết bị, nhấn để thêm 
thiết bị vào hệ thống và làm theo lời nhắc từ 
thiết bị trung tâm phát ra “ Kết nối thành công.
Nếu việc thêm thiết bị không thành công, vui 
lòng di chuyển thiết bị trung tâm vào gần ổ khóa 
cửa thông minh và thử lại. Sản phẩm này không 
hỗ trợ thế hệ đầu tiên của cổng đa chức năng Mi.
       Nhấn và giữ nút reset trong vòng 3s, cho đến 
khi nghe âm thanh đặt lại

• Hướng dẫn thiết lập
• Vui lòng quét mã QR xem hướng dẫn thiết 

lập

• Đề xuất các thiết bị liên kết
Có thể liên kết với các thiết bị nhà thông minh 
như:
6.1  Mở cửa và bật đèn tự động

6.2   Thông báo mở cửa trái phép

Thông số kỹ thuật
• Model: DLS2
• Màu sắc: Đen
• Kích thước gói hàng: 495 x 242 x 181 mm
• Trọng lượng gói hàng: 5380g
• Chất liệu: Hợp kim nhôm
• Chất liệu của lõi khóa: Thép không gỉ
• Cấp khóa xi lanh: Cấp C
• Công suất đầu vào: 6V DC
• Nhiệt độ làm việc: – 25°C – + 55°CĐộ ẩm 

làm việc. 10% -90%
• Giao thức không dây: Zigbee
• Độ dày cửa: 40-120mm
• Pin: 4 hoặc 8 pin AA
• Tùy chọn mở khóa: Vân tay, mật khẩu, chìa 

khóa.
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