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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHÓA TỦ  NỘI THẤT THÔNG MINH EM173

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

Hướng dẫn cài đặt 

• Nhấn và giữ dấu vân tay của quản trị viên 
trong vòng 10s

•  Đèn xanh dương phát sáng bỏ vân tay ra, 
Ấn dấu vây tay 10 lần, sau mỗi lần sáng xanh 
lá cây xác minh thành công. 

• Xác nhận dấu vân tay của bạn lại 1 lần nữa, 
đèn sáng xanh đã đặt vân tay thành công. 

Hướng dẫn xóa vân tay khôi phục cài đặt gốc
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       Cài đặt vân tay quản trị viên

Thêm	vân	tay	người	dùng
• Nhấn dấu vân tay quản trị viên cho đến khi 

đèn sáng xanh dương. 
• Đèn sáng xanh xác nhận lại vân tay quản trị 

viên.
• Thêm vân tay mới, ấn 10 lần, xác nhận vân 

tay  quản trị viên đèn xanh báo hiệu thành 
công.

• Xác nhận lại vân tay sau khi đã thêm thành 
công.
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• Nhấn và giữ dấu vân tay quản trị viên 10(s) 
• Đèn báo đỏ xuất hiện
• Sau đó xác minh nhấn 1 lần vân tay đèn 

xanh báo hiệu thành công.
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Phạm vi lắp đặt: sử dụng cho tủ có độ dày từ 2-20mm. 
        Tính năng của sản phẩm: sử dụng công nghệ bán dẫn Semiconductor dẫn đầu trong ngành, lưu 
trữ 20 vân tay, sử dụng pin sạc. 
        Lắp đặt khóa 
        Khoan lỗ để lắp khóa: Ở chiều cao thích hợp của cánh cửa, khoan một lỗ tròn với đường kính 
18mm -20 mm.  

Hướng dẫn lắp đặt

          Lắp đặt mặt khóa qua lỗ đã khoan, làm như hình mẫu dưới đây:   

Trục khóa

Vít M4*6

Vòng đệm Đai ốc

Cánh cửa

Trạng thái khóa cửa
Sau khi mở khóa thành công, 
xoay khóa theo hình mũi tên

Khóa vân tay tủ đồ nội thất EM173 cài đặt được 2 vân tay quản trị viên bao gồm:Vân tay thứ 
nhất và vân tay thứ 2. Reset khóa: Chỉ có vân tay quản trị viên thứ nhất mới có thể reset khóa.


