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Hướng dẫn lắp đặt

KHÓA VÂN TAY TỦ NỘI THẤT QIDOTS F020

1. Khoan lỗ vào vị trí cần lắp khoá.
2. Lắp mặt khoá và luồn dây kết nối qua vị trí vừa khoan.
3. Dùng vít bắt cố định mặt khoá.
4. Cắm dây kết nối vào hộp khoá (chú ý: cắm đúng chiều của chân cáp và hộp khoá đã được 

lắp pin).
5. Dùng vít bắt cố định hộp khoá (có thể dùng băng dính xốp hai mặt dán vào hộp khoá 

trước để dễ căn chỉnh, rồi mới vít cố định).
6. Vít thanh giữ chốt khoá (hướng phần vát nhiều hơn về phía chốt khoá, để chốt khoá sập 

vào dễ hơn).

Thông số kỹ thuật

• Thương hiệu: Qidots
• Mã sản phẩm: F020
• Lưu trữ vân tay: 20 vân tay
• Mật khẩu: 1 mật khẩu
• Màu sắc: Trắng, Đen
• Thiết kế: Ngang, Dọc
• Chất liệu: Kim loại, nhựa ABS
• Kích thước mặt khóa: 114 x 30 x 18 mm
• Kích thước hộp khoá: 86 x 60 x 23.5 mm
• Nhiệt độ làm việc: 0° ~ +55ºC
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1. Dùng que chọc vào nút cài đặt 1 - 2 s trên thân khoá, khi khoá phát ra tiếng tít rồi bỏ ra.
2. Đặt vân tay 6 lần, đăng ký thành công khoá sẽ báo màu xanh lá cây.
3. Lưu ý: Nếu đặt vân tay khác (vân tay chưa từng cài vào khóa) mà khóa vẫn mở được tức 

là khóa chưa cài được vân tay, bạn phải thao tác cài đặt lại.

Hướng dẫn cài đặt vân tay

Hướng dẫn reset vân tay 

Khóa báo pin yếu hoặc hết pin đột ngột

Dùng que chọc vào nút cài đặt nhấn giữ khoảng 5-6 s khoá kêu “ bíp...bíp,bíp,bíp...bíp,bíp” sau 
đó bỏ ra. Như vậy khoá đã reset thành công.

Khoá có hai chế độ khoá là khoá tự động và khoá thủ công. Mặc định là chế độ khoá tự động. 
Để thay đổi giữa hai chế độ khoá bạn phải reset khoá (khi reset sẽ mất hết vân tay, bạn phải cài 
đặt lại vân tay và mật khẩu).

1. Chế độ khoá tự động: Sau khi mở khoá 5 s, khoá sẽ tự động đóng chốt và trở về trạng 
thái khoá.

2. Chế độ khoá thủ công: Người dùng chủ động đóng mở khoá bằng vân tay hoặc nhập mã 
số.

Khi pin lắp trong thân khóa gần cạn, trên mặt khóa sẽ thông báo đèn màu đỏ để nhận biết 
việc phải thay pin cho khóa.

Khi trường hợp khóa hết pin đột ngột bạn dùng dây sạc cổng Micro USB và sạc dự phòng 
cắm vào mặt khóa để cấp nguồn, mở khóa và tiến hành thay pin.
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Hướng dẫn cài đặt mật khẩu

1. Dùng que chọc vào nút cài đặt 1 - 2 s trên thân khoá, khi khoá phát ra tiếng tít rồi bỏ ra.
2. Đặt mật khẩu cho khoá, độ dài mật khẩu từ 4 đến 10 số và kết thúc bằng phím # (mật 

khẩu mặc định là 1234#). 
• Ấn nút “ * “ để xoá phần nhập sai khi đang trong quá trình nhập mã.
• Ở chế độ khoá thủ công, ấn “ # ” để khoá nhanh (thay vì phải nhập mật khẩu để khoá).

Thay đổi chế độ khoá


