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Hướng dẫn lắp đặt

KHÓA VÂN TAY TỦ NỘI THẤT QIDOTS F040

1. Hình 1 - Định vị khoảng cách từ mép cánh đến tâm trục là 45 mm, sau đó khoan lỗ 
D16 mm.

2. Hình 2 :
2.1) Vít đai thép với mặt khóa bằng vít ST 2.6 x 10, vít cố định đai thép vào cánh gỗ 

bằng vít ST 3 x 10.
2.2) Kết nối dây với hộp khóa sau đó vít hộp khóa vào cánh gỗ bằng vít ST 3.5 x 18.

3. Hình 3 - Cố định thanh cài chốt bằng vít ST 3.5x18.
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Hướng dẫn cài đặt 

II. Cách xóa vân tay

III. Mở khóa bằng E-Key (Khóa không nhận vân tay hoặc quên vân tay).

KHÓA VÂN TAY TỦ NỘI THẤT QIDOTS F040

I. Cài dấu vân tay ( Tối đa 20 dấu vân tay):

Đặt giữ ngón tay (khoảng 11s) (1) Đèn xanh lá Nhả ra Đèn xanh dương

(3) Đèn xanh dương (chờ cài vân tay tiếp theo)(2) Đặt vân tay 5 lần

→

→

→→

→

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.
• Để khóa hoạt động tốt nhất, phải cài đặt ít nhất 3 dấu vân tay trở lên.

Lưu ý:
• Phải dùng vân tay đã được cài vào khóa mới thao tác được.

→ →Cắm E-Key vào cổng Micro USB Đặt vân tay bất kỳ Lưỡi khóa sẽ mở

IV. Các trường hợp khác

1. Pin yếu: “Bíp Bíp ...” 6 âm thanh kêu sau khi mở khóa, có nghĩa là khóa đang báo 
pin yếu, cần thay pin cho khóa (Sử dụng pin 3 x AAA).

2. Cấp nguồn khẩn cấp: Khóa hết pin đột ngột, dùng dây cáp cổng Micro USB và 
sạc dự phòng để cấp nguồn, mở khóa và tiến hành thay pin.

Đặt giữ ngón tay (1) Đèn xanh lá + đèn đỏ nhấp nháy

Đèn xanh lá nhấp nháy 2 lần là thành côngNhả ra

→ →

→ →

Ghi chú:
(1) Sau khi lưỡi khóa đẩy ra.
(2) Đặt 5 điểm khác nhau trên dấu vân tay đó
(3) Không muốn cài thêm vân tay thì để chờ một lúc đèn xanh dương tự tắt.


