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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

 CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI THAO TÁC

1. Lắp 4 viên pin vào hộp cấp điện ngoài, cắm đầu nối vào
trong lỗ bảng điều khiển để cung cấp điện.

2. Nhấn nút đánh thức để đánh thức module. Đặt ngón tay vào
cảm biến, đèn xanh sẽ chớp hai lần và phát ra hai tiếng bíp bíp,
cửa sẽ mở.

Nếu có núm hay tay cầm trên cửa, xoay nó sau khi xác minh
dấu vân tay để mở cửa.

3. Sau khi mở cửa, ngắt nguồn điện ngoài, lấy hết pin ra và lắp vào trong hộp pin phía sau
cửa.

THẬN TRỌNG

Chú ý cực dương và cực âm của pin để bảo đảm thiết bị làm việc tốt.

SỬ DỤNG

Socket for external power supply: Lỗ cấp nguồn phụ từ bên ngoài
Indicator: Đèn báo
Wake – up button: Nút kích hoạt



KHỞI ĐỘNG

Mở cửa, ngắt nguồn điện. Nhấn nút Wake-up để ngắt nguồn điện. Rồi tiếp tục nhấn nút khởi
động bên trong cửa, nối lại nguồn điện, sẽ phát ra tiếng bíp dài và đèn LED xanh sẽ chớp lên.
6 giây sau, sẽ có hai tiếng bíp dài và đèn LED xanh sẽ chớp lên hai lần.

Nhả nút  để kết thúc khởi động và  cài đặt mặc định đã phục hồi. ( Chú ý: Trước khi đăng
nhập dấu vân tay lần đầu tiên, dấu vân tay nào cũng có thể mở cửa được. Hãy khởi động
Modem để làm sạch bộ nhớ  và chuyển modem sang trạng thái dự phòng).

ĐĂNG NHẬP DẤU VÂN TAY

Nhấn nút khởi động một lần nữa cho đến khi nghe tiếng bíp dài, đèn LED xanh bật lên và
đèn LED đỏ của cảm biến sáng lên trong 5 giây. Đặt ngón tay lên cảm biến, một tiếng bíp
dài và đèn LED xanh chớp chỉ sự đăng ký đầu tiên thành công.

Một giây sau, trạng thái của đèn LED tiếp tục sáng trong 5 giây.  Đặt ngón tay đó lên cảm
biến lần nữa, sẽ có hai tiếng bíp dài và đèn LED xanh phát sáng báo hiệu đăng nhập lần thứ
hai thành công, như thế việc đăng nhập dấu vân tay đã hoàn tất.

Chỉ nên đăng nhập dấu vân tay của một ngón tay.

Chú ý: Trong quá trình sử dụng, nếu ngón tay không được đặt lên cảm biến trong vòng 5
giây khi cảm biến phát sáng hoặc có sự cố nào đó, hai tiếng bíp ngắn phát ra, việc đăng nhập
đã bị hủy. Nếu người sử dụng muốn đăng ký lại, cần phải thực hiện lại quy trình mới.

Nếu đến số tối đa 30 vân tay và có một vân tay mới được nhập vào thì đèn xanh và đèn LED
đỏ sẽ thay nhau bật sáng để báo hiệu bộ nhớ đầy.

MỞ CỬA BẰNG DẤU VÂN TAY

Nhấn nút wake-up, nghe được một tiếng bíp ngắn và đèn LED đỏ sẽ bật sáng. Đặt ngón tay
lên cảm biến, nghe được một tiếng bíp dài để chỉ dấu tay đã được xác nhận, và cửa mở tự
động.

Nếu không xảy ra việc xác nhận, sẽ nghe hai tiếng bíp ngắn và  đèn LED đỏ bật sáng lên một
lần nữa. Khi không có dấu vân tay của người sử dụng nào được đăng nhập thì ngón tay nào
cũng có thể mở được cửa.



Nếu mô-tơ quay đến vị trí đã được xác định, đèn xanh bật sáng cứ 4 giây một
lần. Nếu không thì đèn đỏ sẽ sáng. Trong thời gian đèn đỏ sáng, nếu modem
phát hiện motor quay chỉ định vị trí đèn đỏ sẽ không sáng nữa.

ĐÓNG CỬA

Khi cửa mở, nên đóng lại và nhấn nút wake-up, cửa sẽ đóng lại.

Khi đóng cửa, nếu mô-tơ không quay đến vị trí chỉ định hay công tắc bị hỏng,
mô-tơ sẽ tự động dừng sau 10 giây và chuông báo động sẽ kêu trong 30 giây,
đèn đỏ sáng liên tục trong 30 giây. Sau đó mô-đem chuyển sang trạng thái dự
phòng, đèn đỏ phát sáng 4 giây một lần. Trong thời gian này, nếu kiểm tra
thấy rằng, công tắc hoạt động tốt, đèn đỏ sẽ ngừng chớp sáng.

XÓA DẤU VÂN TAY

Khởi động sẽ xóa mọi dấu vân tay được cất giữ trong module.

CHUÔNG BÁO ĐỘNG

Nếu mô-tơ không thể quay để chỉ định vị trí, tiếng bíp sẽ phát ra báo động.
Nếu sự cung cấp năng lượng ở dưới 4.8V, Nó cũng sẽ báo động bằng tiếng
bíp.

THAY THẾ HOẶC LẮP ĐẶT LẠI PIN

Khi nguồn điện có hiệu điện thế dưới 4.8V, hệ thống sẽ báo động. Trong trường hợp này,
người sử dụng vẫn có thể mở cửa được khoảng 100 lần nữa. Nhưng nên thay pin càng sớm
càng tốt.

Nếu đèn LED của cảm biến phát sáng liên tục và kéo dài, điện quá yếu, nên thay thế pin
ngay lập tức.

Khi thay Pin, sau khi Pin được lấy ra, người sử dụng cần nhấn nút wake-up để ngắt dòng
điện còn lại rồi mới thay Pin mới.

LẮP ĐẶT

Chọn vị trí thích hợp và  an toàn, lắp đặt mặt sau tủ với tường.



Mở cửa lấy tấm thảm ra, bạn có thể nhìn thấy những lỗ trên đáy . Hãy đánh dấu những lỗ
trên tường hay trên đất tương ứng. Sau đó, khoan các lỗ và lắp đặt tủ sắt bằng các ống nở ra.

Toàn bộ quá trình lắp đặt kết thúc.

Khắc phục sự cố

STT LỖI NGUYÊN NHÂN CÁCH KHẮC PHỤC
1 Không có dấu hiệu gì sau khi cài

đặt
1. Kết nối không đúng

2. Yếu Pin
1. Kết nối lại tất cả
2. Thay Pin mới

2 Không thể đăng nhập dấu vân
tay

1. Bộ nhớ đã đầy .
2. Đặt vị trí tay không phù hợp.

1. Đăng nhập lại lần nữa sau khi
xóa .
2. Đặt lại tay cho đúng.

3 Sau khi đặt ngón tay, đèn đỏ tiếp
tục sáng và có 2 tiếng bíp ngắn,
không mở cửa được.

1. Dấu vân tay không phù hợp.
2. Dấu vân tay đã bị xóa

Thử với ngón tay hợp lệ

4 Thử ngón tay hợp lệ, đèn Led đỏ
vẫn sáng và nghe 2 tiếng bíp
ngắn, vẫn không mở cửa được.

1. Vị trí ngón tay sai.
2. Dấu vân tay bị hư hại

Đặt lại ngón tay, ngay đúng chỗ đã
đăng nhập


