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Mở khóa két sắt

Thiết lập mặc định nhà máy: Không có vân tay được đăng ký. Bất kỳ vân tay nào 
cũng có thể mở khóa két sắt. 
Dung lượng tối đa có thể đăng ký được lên đến 30 dấu vân tay
Cách sử dụng: Đặt vân tay lên cảm biến và đợi đến khi đèn LED xanh sáng lên. 
Sau 2 âm báo “dd” và cửa sẽ tự động mở ra. Nếu vân tay không đúng (chưa được 
đăng ký), đèn LED đỏ sẽ sáng và cửa sẽ tiếp tục giữ ở vị trí đóng. Nếu nguồn điện 
thấp, sau khi đèn LED xanh tắt đi và cửa mở, đèn LED đỏ sẽ nhấp nháy kèm theo 
3 âm báo “ddd”, báo hiệu cho người sử dụng để thay thế Pin mới. 

Khóa két sắt

Đảm bảo cửa đã được đóng lại hoàn toàn tại vị trí đóng sau đó nhấn nút trên mặt 
trước và đợi đến khi mô tơ đẩy chốt để khóa cửa sét sắt.

Đăng ký vân tay

1. Khi cửa két sắt mở, nhấn nút xanh ở bên hông phía sau cửa.
2. Khi nhìn thấy đèn LED vàng sáng lên, giữ ngón tay trên cảm biến và đợi đến 
khi đèn LED vàng tắt đi.
3. Lấy tay ra khỏi cảm biến
4. Sau 1 giây, đèn LED vàng bật lên, tiếp tục đặt cùng ngón tay ở bước trên lên 
cảm biến và giữ đến khi đèn LED vàng tắt đi
5. Lấy tay ra khỏi cảm biến
6. Sau 1 giây, đèn LED vàng bật lên, tiếp tục đặt cùng ngón tay ở bước trên lên 
cảm biến và giữ đến khi đèn LED vàng tắt đi và đèn LED xanh bật lên kèm 2 âm 
báo “dd”, thông báo quá trình đăng ký thành công. 
7. Trong trường hợp quá trình đăng ký thất bại, đèn LED đỏ sẽ sáng kèm 3 âm 
báo “ddd”. Vui lòng lặp lại từ đầu tất cả các bước trên. 

Lưu ý:

1. Nếu cảm biến đã đăng ký thành công đủ 30 vân tay, đèn LED đỏ sẽ nhấp nháy 
kèm 5 âm báo “ddddd” – Báo hiệu không thể đăng ký thêm vân tay người dùng mới. 
2. Trong quá trình đăng ký mới, người dùng phải đặt cùng 1 ngón tay lên cảm biến 
3 lần. Với càng nhiều góc (trên cùng một ngón tay) được quét, cảm biến sẽ dễ dàng 
nhận ra vân tay của người dùng trong quá trình sử dụng hàng ngày. Vì vậy, chúng tôi 
khuyến nghị điều chỉnh góc của ngón tay trong quá trình đăng ký. (Đảm bảo cảm biến 
có thể quét được nhiều khu vực trên cùng một ngón tay nhất có thể) 

Xóa tất cả vân tay người dùng và khôi phục về thiết lập nhà máy

1. Tháo 1 viên Pin ra khỏi hộp chứa Pin.
2. Đặt ngón tay lên cảm biến để xả hết nguồn điện còn lại trong bộ điều khiển. 
3. Nhấn và giữ nút màu xanh ở bên hông mặt sau cửa và cùng lúc đó lắp 1 viên Pin 
vào lại hộp chứa Pin.
4. Tiếp tục nhấn nút màu xanh (không nhả nút xanh khi chuyển từ bước 3 sang 
bước 4) và đợi đến khi đèn LED đỏ và xanh cùng sáng. 
5. Khi nghe 2 âm báo “dd”, bạn có thể nhả nút xanh. Tại thời điểm này, tất cả các 
vân tay đăng ký trước đó đã được xóa. Bất kỳ vân tay nào cũng có thể mở cửa két sắt. 

Lưu ý: 

Thiết lập xóa vân tay chỉ có thể xóa toàn bộ vân tay đăng ký trước đó, không thể xóa 
từng vân tay đơn lẻ. Vì vấn đề bảo mật, chúng tối khuyến nghị người dùng xóa tất cả 
vân tay ngay lần sử dụng đầu tiên.
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