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I. Khóa mã VM101GY
1. Khoét lỗ D16mm để lắp khóa.
2. Lắp thân khóa và mặt khóa:

• Lắp tấm thép cố định vào giữa 
thân khóa và mặt sau ngăn kéo.

• Vít thân khóa vào phía sau mặt 
ngăn kéo.

3. Lắp đai khóa để cài lưỡi khóa.

Hướng dẫn lắp đặt

KHÓA VÂN TAY TỦ NỘI THẤT VANMA

Bạn nên thực hiện các thao tác cài đặt và reset vân tay trước khi lắp đặt khóa 
vào tủ.

Khi khóa xác nhận dấu vân tay thành công, bạn phải xoay mặt khóa để mở lưỡi 
khóa.

II. Khóa mã VM103GY
1. Tháo 2 đinh ốc ở phần lưỡi khóa, 

vặn và tháo đai ốc, vòng đệm ra.
2. Khoét lỗ D18mm (nếu chưa có lỗ), 

lắp mặt khóa vào trước như hình 
minh họa, sau đó lắp vòng đệm, vặn 
đai ốc.

3. Điều chỉnh hướng lưỡi khóa theo 
hưởng mở của cửa.
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Hai dấu vân tay đầu tiên là dấu vân tay quản trị viên theo mặc định. Việc thiết lập 
dấu vân tay khác phải được sự cho phép của quản trị viên.

Lưu ý: Trong quá trình cài đặt dấu vân tay, không nên chạm nhẹ quá, bề mặt tiếp 
xúc giữa vân tay và khóa bị nhỏ, sẽ gây khó khăn cho việc mở khóa về sau (lúc thì 
nhận, lúc không nhận).

1. Thêm vân tay quản trị viên (Vân tay thứ 1 và 2)
a. Đặt và giữ ngón tay lên vùng cảm biến trên mặt khóa khoảng 10s đến khi đèn 

xanh dương nhấp nháy thì bỏ ra, lúc này đèn xanh dương vẫn sáng (đang chờ 
cài đặt vân tay).

b. Đặt dấu vân tay 5 lần (sau mỗi lần thành công đèn xanh dương nhấp nháy), lần 
đặt cuối cùng đèn xanh dương nháy 3 lần là cài đặt thành công.

2. Thêm vân tay người dùng (Từ vân tay thứ 3 đến 20)
a. Đặt và giữ vân tay quản trị viên trên mặt khóa khoảng 10s đến khi đèn xanh 

dương nhấp nháy thì bỏ ra, lúc này đèn xanh dương vẫn sáng (đang chờ cài đặt 
vân tay).

b. Đặt dấu vân tay người dùng 5 lần (sau mỗi lần thành công đèn xanh dương 
nhấp nháy), lần đặt cuối cùng đèn xanh dương nháy 3 lần là cài đặt thành công.

Hướng dẫn cài đặt

I. Cách cài dấu vân tay

II. Cách xóa tất cả dấu vân tay

III. Khóa báo pin yếu hoặc hết pin đột ngột

Đặt và giữ vân tay quản trị viên cho đến khi đèn đỏ nhấp nháy thì nhả ra, đèn 
báo màu xanh dương rồi đặt vân tay quản trị đó 1 lần rồi bỏ ra, đèn xanh dương nhấp 
nháy 3 lần là xóa tất cả dấu vân tay thành công.

Khi pin yếu đèn đỏ sẽ nháy 1 lần sau khi mở khóa, bạn cần sạc pin cho khóa bằng 
sạc dự phòng hoặc dùng sạc điện thoại, thời gian sạc đầy là khoảng 1.5h.


