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KHOÁ MẬT KHẨU TỦ NỘI THẤT QIDOTS F023

Chế độ khóa và hướng dẫn thay đổi giữa các chế độ

1. Có 3 chế độ khóa
• Chế độ khóa tự động: Chốt khóa sẽ tự động đóng vào sau khoảng 4s
•  Chế độ khóa thủ công: Chủ động đóng /mở khóa bằng mật khẩu, có thể khóa nhanh 

bằng phím “ # “
•  Chế độ khóa công khai: Khi nhập mật khẩu nào để khóa thì phải dùng đúng mật khẩu đó 

mới mở được hoặc phải nhớ mật khẩu quản lý. Khi khóa ở chế độ này thì không thao tác 
được khôi phục cài đặt gốc.

2. Hướng dẫn thay đổi các chế độ khóa
•  Giữ phím “ * “ khoảng 2s đèn đỏ phát sáng
•  Nhập mật khẩu quản lý, nhấn “ # ” để xác nhận
•  Nhập “ 3 # “
•  Nhập “ 1 # “ chế độ khóa tự động, nhập “2 # ” chế độ khóa thủ công, nhập “ 3 # “ chế độ   

khóa công khai.

• Mã sản phẩm: F023
• Mật khẩu người dùng: 1
• Mật khẩu quản lý: 1
• Chất liệu: Nhựa ABS
• Thiết kế: Ngang, Dọc
• Màu sắc: Đen nhám
• Kích thước mặt khóa: 95 x 23.5 x 9.5 

mm

Quy cách lắp đặt

Thông số kỹ thuật

• Kích thước thân khóa: 60 x 86 x 23.5 
mm

• Nhiệt độ làm việc: -20° ~ +70°C
• Khóa không chống nước
• Khóa sử dụng trong nhà
• Khóa dùng 3 viên pin AAA
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• Khi cắm dây kết nối giữa mặt khóa và hộp khóa cần để ý kỹ đúng chiều chân (tránh cắm 
nhầm sẽ bị cong chân).

• Khóa chỉ khôi phục cài đặt được khi ở chế độ khóa tự động và khóa thủ công.
• Trong quá trình nhập mật khẩu mã lỡ nhập sai, bạn có thể nhấn “ * “ để hủy, rồi nhập lại 

mật khẩu.
• Khi lắp hoặc thay pin cho khóa phải dùng 3 viên pin đều mới cùng lúc, tránh việc sử dụng 

không ổn định của khóa.

Những lưu ý khi sử dụng khóa

Khóa báo pin yếu hoặc hết pin đột ngột

• Khi pin trong thân khóa gần hết, trên mặt khóa sẽ hiển thị nhấp nháy đèn màu đỏ, lúc đó 
bạn cần phải thay pin cho khóa.

• Trường hợp khóa hết pin đột ngột bạn dùng dây sạc cổng Micro USB và sạc dự phòng 
(có thể dùng củ sạc điện thoại thay thế) cắm vào mặt khóa để cấp nguồn, mở khóa và 
tiến hành thay pin.

Hướng dẫn khôi phục cài đặt gốc

• Dùng que chọc vào nút cài đặt trên thân khóa nhấn giữ khoảng 2s - 4s, khóa kêu 4 tiếng 
bíp,  đồng thời trên mặt khóa đèn nhấp nháy đỏ. Như vậy là khóa đã được khôi phục về 
cài đặt mặc định ban đầu.

Hướng dẫn cài đặt mật khẩu

1. Mật khẩu mặc định của khóa
• Mật khẩu người dùng: 1234#
• Mật khẩu quản lý: 543215#
2. Đổi mật khẩu người dùng
• Giữ phím “ * “ khoảng 2s đèn đỏ phát sáng.
• Nhập mật khẩu người dùng hoặc mật khẩu quản lý mặc định, nhấn “ # “ để xác nhận
• Nhập “ 1 # “.
• Nhập mật khẩu mới của bạn vào ( 1 cho đến 10 số) và nhấn “ # “ để xác nhận.
• Nhập lại mật khẩu mới của bạn vừa mới đặt, sau đó nhấn “ # “ để xác nhận. Đèn đỏ tắt, 

như vậy bạn đã đổi được mật khẩu người dùng thành công.
3. Đổi mật khẩu quản lý
• Giữ phím “ * “ khoảng 2s đèn đỏ phát sáng.
• Nhập mật khẩu quản lý mặc định, nhấn “ # “ để xác nhận.
• Nhập “ 2 # “.
• Nhập mật khẩu quản lý mới của bạn vào (1 cho đến 10 số) và nhấn “ # “ để xác nhận.
• Nhập lại mật khẩu quản lý bạn vừa mới đặt, sau đó nhấn “ # “ để xác nhận. Đèn đỏ tắt, 

như vậy bạn đã đổi được mật khẩu quản lý thành công.


