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Hướng dẫn lắp đặt

KHÓA VÂN TAY TỦ NỘI THẤT QIDOTS F040
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1. Dùng que chọc vào nút cài đặt 1-2 s trên thân khóa, rồi bỏ ra, đèn trên mặt khóa báo 
màu xanh dương (đang chờ cài đặt vân tay) 

2. Đặt vân tay muốn cài 5 lần liên tiếp, sau mỗi lần đặt vân tay thành công đèn báo màu 
xanh lá cây. Nếu trong quá trình đặt vân tay đèn báo màu đỏ thì tiếp tục đặt vân tay sao 
cho đèn khóa báo màu xanh lá đủ 5 lần hoặc phải thao tác lại từ đầu.

3. Khi đèn màu xanh lá cây cuối cùng kết thúc đèn sẽ chuyển sang màu xanh dương để tiếp 
tục cài vân tay khác, nếu bạn không muốn tiếp tục thì để chờ 2-3 s đèn báo màu đỏ kết 
thúc quá trình cài đặt vân tay.

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

Khóa USB dự phòng

Dùng que chọc vào nút cài đặt trên hộp khóa nhấn giữ cho đến khi đèn báo nhấp nháy màu 
đỏ, rồi bỏ ra đèn sẽ nhấp nháy xanh lá cây, như vậy là khóa đã reset thành công.

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.

Trong trường hợp khóa không nhận vân tay do vân tay bị mờ hoặc đứt ngón tay bạn có 
thể cắm khóa USB này vào cổng Micro USB ở mặt khóa. Khi cắm xong thì vân tay nào cũng mở 
được, kể cả vân tay chưa từng cài đặt vào khóa. Mỗi khóa USB đi theo khóa là riêng biệt.

• Kích thước mặt khóa: 32 x 32 x 7.5 mm
• Kích thước thân khóa: 60 x 86 x 23.5 

mm
• Nhiệt độ làm việc: -20° ~ +70°C
• Khóa không chống nước
• Khóa dùng 3 viên pin AAA

KHÓA VÂN TAY TỦ NỘI THẤT QIDOTS F040

Thông số kỹ thuật

• Thương hiệu: Qidots
• Mã sản phẩm: F040
• Lưu trữ vân tay: 20
• Chất liệu: Nhựa ABS
• Màu sắc: Đen nhám


