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Hướng dẫn
•	 Việc	lắp	đặt	Khóa	vân	tay	thông	minh	EZVIZ	(sau	đây	gọi	là	“khóa”)	sẽ	ảnh	hưởng	đến	hoạt	động	bình	thường	và	

tuổi	thọ	của	khóa.	Nên	để	các	chuyên	gia	lắp	đặt	và	khoan	lỗ	cho	bộ	khóa	phù	hợp	với	tấm	mẫu	khoan	lỗ	trong	phụ	
lục.	

•	 Bạn	nên	tháo	khóa	nếu	nhà	bạn	đang	được	trang	trí	và	lắp	lại	khóa	sau	khi	trang	trí	xong	phòng	trường	hợp	khóa	bị	
hư	hỏng	và	giảm	tuổi	thọ.

•	 Xin	lưu	ý	rằng	chất	khử	trùng	có	thể	làm	hỏng	thân	khóa.
•	 Sau	khi	hoàn	tất	khởi	chạy,	khóa	sẽ	xóa	tất	cả	thông	tin	người	dùng.	Sau	khi	lắp	đặt	và	cấu	hình	khóa,	vui	lòng	thêm	

vân	tay,	mật	khẩu	hoặc	thẻ	nếu	cần.
•	 Nếu	điện	áp	pin	yếu	sau	khi	sử	dụng	một	thời	gian,	thiết	bị	sẽ	phát	báo	động	điện	áp	thấp.	Thay	pin	kịp	thời	và	chú	

ý	đến	cực	dương	và	cực	âm.
•	 Nếu	bạn	rời	nhà	hoặc	không	sử	dụng	khóa	trong	một	thời	gian	dài,	hãy	giữ	chìa	cơ	bên	người	và	không	để	lại	trong	

nhà.	Bạn	nên	tháo	pin	để	đảm	bảo	tuổi	thọ	của	khóa.
•	 Đối	với	người	dùng	có	vân	tay	phẳng	hoặc	mỏng,	nên	dùng	ngón	tay	cái	để	đăng	ký	vân	tay	nhằm	tăng	tỷ	lệ	thành	

công	và	cùng	một	người	dùng	nên	đăng	ký	nhiều	vân	tay.
•	 Khóa	có	thể	chứa	tới	50	vân	tay,	50	mật	khẩu	và	50	thẻ.

Phiếu đóng gói
1 Bảng	điều	khiển	trước ×1
2 Bảng	điều	khiển	sau ×1
3 Thân	khóa ×1
4 Bộ	kết	nối	trung	tâm ×1
5 Thanh	vuông ×1
6 Thẻ ×2
7 Tấm	mẫu	khoan	lỗ ×1
8 Túi	vít	tiêu	chuẩn ×1
9 Túi	vít	thân	khóa ×1
10 Túi	chìa	khóa ×1
11 Pin	loại	AA ×4
12 Thông	tin	Quy	định ×1
13 Hướng	dẫn	sử	dụng	nhanh ×1
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Tổng quan

Mặt trongMặt ngoài

Đầu đọc vân tay 

Nắp đậy pin

Chốt an toàn

Núm an toàn

Tay cầm

Khe cắm pin

Cổng nối tiếp

lỗ ĐẶT LẠI

Bàn phím

Khu vực quẹt thẻ 

Nút chuông cửa

Tay cầm

Giắc cắm nguồn điện khẩn cấp

Lỗ cắm chìa cơ
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Lắp đặt khóa
Đổi hướng tay cầm (Tùy chọn)
1.	Đổi	hướng	tay	cầm

	- Tháo	bọc	cao	su	và	tháo	vít	đảo	chiều	bằng	tuốc	nơ	vít.
	- Xoay	tay	cầm	180	độ	lên	trên.
	- Vặn	vít	đảo	chiều	vào	lỗ	vít	đối	diện.

Vít	đảo	chiều

2.	Xác	nhận	hướng	chốt	ly	hợp
	- Bảng	điều	khiển	trước:	Lắp	thanh	vuông	vào	ống	lót	và	nâng	tay	cầm.	Xoay	ống	lót	90	độ	nếu	tay	cầm	không	hoạt	
động.
	- Bảng	 điều	 khiển	 sau:	 Gạt	 chốt	 an	 toàn.	 Lắp	 thanh	 vuông	 vào	 ống	 lót	 và	 nâng	 tay	 cầm.	 Xoay	 ống		
lót	180	độ	nếu	tay	cầm	không	hoạt	động.

Bảng điều khiển sauBảng điều khiển trước

Chốt an toàn
Chốt xi-lanh đàn hồi

Thanh vuông



4

Đổi chốt cài của khóa (Tùy chọn)

 1 2

3

Nâng	miếng	kim	loại	ở	đâyXoay	chốt	cài	180	độ.	Xoay	phần	trung	tâm	
90	độ	và	nhét	vào	trong.

Ấn	chốt	cài	vào	thân	khóa.

Các bước lắp đặt

•	Các	phụ	kiện	tiêu	chuẩn	của	sản	phẩm	này	hỗ	trợ	lắp	đặt	cho	cửa	gỗ	40mm-50mm.	Nếu	độ	dày	của	cửa	vượt	quá	phạm	vi	
này,	vui	lòng	liên	hệ	với	đại	lý	tại	địa	phương	của	bạn.

•	Khi	cố	định	bảng	điều	khiển	trước	và	sau,	tránh	đè	ép	vào	cáp	kết	nối	nội	bộ.
•	Khi	lắp	đặt	bảng	điều	khiển	trước	và	sau,	hãy	thao	tác	cẩn	thận	phòng	trường	hợp	làm	hư	hại	bảng	điều	khiển.

1. Khoan Lỗ
Sản	phẩm	áp	dụng	cho	cửa	gỗ	và	cửa	kim	loại	chống	trộm.	Khoan	lỗ	phù	hợp	với	tấm	mẫu	khoan	lỗ	trong	phiếu	
đóng	gói.

Dùng mẫu giấy cài đặt để đánh dấu 
kích thước các lỗ và tâm điểm.
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2. Lắp đặt

Vui lòng nhấn  để xem video cài đặt.

 1   Cố định thân khóa vào tấm ván cửa bằng vít.

 Lắp đặt thân khóa và vặn 
chặt ốc vít.

 2   Lắp thanh vuông vào bảng điều khiển phía trước và lắp bảng điều khiển phía trước vào cửa như hình 
dưới đây.

Lấy bảng điều khiển phía trước.
3: Siết chặt các chốt định vị.

2. Lắp thanh vuông.

1.Đặt các chốt định vị.

https://support.ezvizlife.com/videos/map?id=60&title=L2S%20Tutorial%20-%20Install
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 3   Lắp bảng điều khiển phía trước vào đúng vị trí và kiểm tra hoạt động của chốt cài và tay cầm.

 Lắp bảng điều khiển phía 
trước vào đúng vị trí.

 4   Cố định tấm gắn và miếng đệm cao su vào cửa bằng  chốt định vị và  ống lót siết chặt.

 

Dùng thanh vuông 
khoét vào tâm lỗ trên 
tấm lót và vặn chặt ốc 
vít�

   5  Kết nối bảng điều khiển trước và bảng điều khiển phía sau bằng dây cáp.

 2

 2

 1

 1
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 6   Trong khi giữ núm an toàn thẳng đứng, hãy cố định bảng điều khiển phía sau bằng ốc vít như hình 
dưới đây.

Đảm bảo núm an toàn ở vị trí 
thẳng đứng và lắp bảng điều 
khiển phía sau.

 7  Lắp pin vào bảng điều khiển phía sau.

Lắp pin.

 8   Vui lòng kiểm tra mật khẩu, dấu vân tay và thẻ cảm ứng của bạn. Quá trình cài đặt hoàn tất sau đó.

Cài đặt khóa
Sau	khi	lắp	đặt,	tháo	nắp	sau	của	khoang	pin	và	lắp	4	pin	loại	AA.	Sau	đó,	bạn	có	thể	thiết	lập	khóa	nếu	cần.

Vui lòng nhấn  để xem video thiết lập.

•	Vui	lòng	tháo	màng	bảo	vệ	khỏi	khóa	trước	khi	sử	dụng	lần	đầu.	
•	Xin	lưu	ý	rằng	chất	khử	trùng	có	thể	làm	hỏng	thân	khóa.

https://support.ezvizlife.com/videos/map?id=61&title=L2S%20Tutorial%20-%20Setup
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Kích hoạt khóa
Chạm	vào	khu	vực	bàn	phím	để	kích	hoạt	khóa.

Vào Menu

Nhấn	3571#	để	vào	menu.
•	 Ở	trạng	thái	gốc,	hãy	nhập	mã	ngắn	để	vào	cài	đặt.
•	 Ở	trạng	thái	không	phải	ban	đầu,	trước	tiên	hãy	xác	minh	bằng	vân	tay,	mật	khẩu	hoặc	thẻ	của	quản	trị	viên.	Sau	

đó	nhập	mã	ngắn	cho	cài	đặt.

Chỉ mục menu

11#

12#

13#

21#

22#

23#

31#

32#

33#

41#

42#

43#

3570#

Menu

Thêm vân tay

Thêm mật khẩu

Thêm thẻ

Xóa thẻ

Xóa mật khẩu

Xóa vân tay

Xóa vân tay

Xóa mật khẩu

Xóa thẻ

Khởi chạy

Âm lượng lớn

Âm lượng nhỏ

Tắt tiếng

Sau	mỗi	lần	cài	đặt	thành	công,	bạn	sẽ	quay	lại	menu.	Sau	đó,	bạn	có	thể	nhập	lại	mã	ngắn	để	thiết	lập	hoặc	nhấn	*	để	
thoát.

Thêm vân tay/mật khẩu/thẻ

Thêm	vân	tay

•	Số	lần	sẽ	được	hiển	thị	trên	bàn	phím	mỗi	khi	bạn	chạm	vào	đầu	đọc	vân	tay.
•	Hãy	ghi	nhớ	số	của	vân	tay,	bạn	sẽ	cần	số	này	khi	muốn	xóa	vân	tay.
•	Không	thể	thêm	lại	vân	tay	đã	được	thêm	trước	đó.
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 1 		Sau	khi	vào	menu,	nhấn	11#	để	thêm	vân	tay.	  2 		Chạm	vào	đầu	đọc	vân	tay.	Sau	đó	
chạm	lại	khi	được	nhắc	bằng	giọng	
nói	và	lặp	lại	thao	tác	5	lần	để	xác	
nhận.	Số	của	vân	tay	sẽ	nhấp	nháy	
trên	bàn	phím	khi	hoàn	tất.

Lấy	vân	tay

Khi	lấy	vân	tay,	vui	lòng	điều	chỉnh	ngón	tay	của	bạn	để	tối	đa	hóa	bề	mặt	tiếp	xúc	của	vân	tay	như	hình	dưới	đây,	điều	
này	sẽ	giúp	nâng	cao	tỷ	lệ	xác	minh	vân	tay	thành	công.

Thêm	mật	khẩu

•	Hãy	ghi	nhớ	số	của	mật	khẩu,	bạn	sẽ	cần	số	này	khi	muốn	xóa	mật	khẩu.
•	Không	thể	thêm	lại	mật	khẩu	đã	được	thêm	trước	đó.

 1 		Sau	khi	vào	menu,	nhấn	12#	để	thêm	mật	khẩu.	  2 		Nhập	mật	khẩu	(6	đến	10	chữ	số)	và	nhấn	#.	Sau	đó	
nhập	mật	khẩu	và	nhấn	#	một	lần	nữa	để	xác	nhận.	
Số	của	mật	khẩu	sẽ	nhấp	nháy	trên	bàn	phím	khi	
hoàn	tất.

Thêm	thẻ

•	Hãy	ghi	nhớ	số	của	thẻ,	bạn	sẽ	cần	số	này	khi	muốn	xóa	thẻ.
•	Không	thể	thêm	lại	thẻ	đã	được	thêm	trước	đó.
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 1 		Sau	khi	vào	menu,	nhấn	13#	để	thêm	thẻ.	  2 		Quẹt	thẻ.	Số	của	thẻ	sẽ	nhấp	nháy	trên	bàn	phím	khi	
hoàn	tất.

Xóa vân tay/mật khẩu/thẻ

Xóa	vân	tay

 1 		Sau	khi	vào	menu,	nhấn	21#	để	xóa	vân	tay.  2 	Nhập	số	của	vân	tay	và	nhấn	#.

 3 		Số	của	vân	tay	sẽ	nhấp	nháy	và	sau	đó	nhấn	#.	

Không	thể	xóa	vân	tay	đã	xác	minh	hiện	tại.
Ví	dụ:	nếu	bạn	xác	minh	bằng	vân	tay	1,	thì	sẽ	không	thể	xóa	vân	tay	1.

Xóa	mật	khẩu
Không	thể	xóa	mật	khẩu	đã	xác	minh	hiện	tại.
Ví	dụ:	nếu	bạn	xác	minh	bằng	mật	khẩu	1,	thì	sẽ	không	thể	xóa	mật	khẩu	1.
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 1 		Sau	khi	vào	menu,	nhấn	22#	để	xóa	mật	khẩu.  2 	Nhập	số	của	mật	khẩu	và	nhấn	#.

 3 		Số	của	mật	khẩu	sẽ	nhấp	nháy	và	sau	đó	nhấn	#.	

Xóa	thẻ
Không	thể	xóa	thẻ	đã	xác	minh	hiện	tại.
Ví	dụ:	nếu	bạn	xác	minh	bằng	thẻ	1,	thì	sẽ	không	thể	xóa	thẻ	1.

 1 		Sau	khi	vào	menu,	nhấn	23#	để	xóa	thẻ.	  2 	Nhập	số	của	thẻ	và	nhấn	#.	

 3 	Số	của	thẻ	sẽ	nhấp	nháy	và	sau	đó	nhấn	#.	
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Xóa vân tay/mật khẩu/thẻ

Không	thể	xóa	phương	thức	đã	xác	minh	hiện	tại.
Ví	dụ:	nếu	bạn	xác	minh	bằng	vân	tay,	thì	sẽ	không	thể	xóa	vân	tay.

 1 	Sau	khi	vào	menu,	
nhấn	31#	để	xóa	vân	tay,	
nhấn	32#	để	xóa	mật	khẩu,
nhấn	33#	để	xóa	thẻ.

 2 	Nhấn	#	để	xác	nhận.	

Khởi chạy
 1 		Sau	khi	vào	menu,	nhấn	3570#	để	khởi	chạy.	
 2 	Nhấn	#	để	xác	nhận.	

Điều khiển âm lượng

Sau	khi	vào	menu,	nhấn	41#	để	chọn	Âm	lượng	lớn,
nhấn	42#	để	chọn	Âm	lượng	thấp,
nhấn	43#	để	chọn	Tắt	tiếng.

Chỉ	có	thể	tắt	tiếng	âm	thanh	phím	bấm	và	âm	thanh	xác	minh.
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Sử dụng khóa
Vui lòng nhấn vào [button] để xem video quản lý.

Mở khóa
Mở	khóa	bình	thường

Mở khóa bằng vân tay Mở khóa bằng mật khẩu

Mở khóa bằng chìa khóa Mở khóa bằng thẻ

•	Khi	mở	cửa	bằng	chìa	cơ,	xoay	chìa	khóa	và	gạt	tay	cầm	xuống.
•	Vui	lòng	chạm	vào	khu	vực	bàn	phím	để	kích	hoạt	khóa	trước	khi	mở	cửa	bằng	mật	khẩu.
• Để bảo mật quyền riêng tư, bạn nên thay đổi mật khẩu và lau sạch khu vực bàn phím thường xuyên 

trong trường hợp còn dấu vết.

Mật	khẩu	ngẫu	nhiên
Khóa	thông	minh	áp	dụng	chức	năng	mật	khẩu	ngẫu	nhiên.	Mật	khẩu	ngẫu	nhiên	tăng	độ	an	toàn	và	tránh	bị	nhìn	
trộm	mật	khẩu.
Khi	nhập	mật	khẩu,	bạn	có	thể	nhập	bất	kỳ	số	ngẫu	nhiên	nào	trước	sau	dãy	mật	khẩu	đúng.	Chiều	dài	tối	đa:	20	chữ	
số	(mật	khẩu	ngẫu	nhiên	+	mật	khẩu	đúng).	
Ví	dụ:	mật	khẩu	đúng	là	123456,	bạn	có	thể	nhập	xxx123456xxx	và	kết	thúc	bằng	“#”	để	xác	nhận,	và	cửa	sẽ	mở	khóa.

Vận hành và quản lý
Nguồn	điện	khẩn	cấp
Khi	hết	pin,	hãy	kết	nối	giắc	cắm	nguồn	điện	khẩn	cấp	micro-USB	của	khóa	với	pin	dự	phòng	(hoặc	điện	thoại	hỗ	trợ	
OTG)	để	sạc	khóa	qua	đường	sạc	micro-USB,	sau	đó	mở	khóa	cửa.	

https://support.ezvizlife.com/videos/map?id=62&title=L2S%20Tutorial%20-%20Use%20%26%20Manage


14

Sạc dự phòng

Lắp	pin
1.	Lắp	pin:	tháo	nắp	pin,	lắp	4	pin	loại	AA	vào	khoang	pin	và	vặn	chặt	nắp	pin.

2.	Lưu	ý:	lắp	đúng	pin	phòng	trường	hợp	cháy	nổ.

•	 Khi	không	sử	dụng	pin	trong	thời	gian	dài,	hãy	tháo	pin	ra	khỏi	khoang	pin.
•	 Không	sử	dụng	pin	mới	cùng	với	pin	cũ.
•	 Không	đặt	pin	có	dấu	(+)	và	(-)	không	đúng	chiều.
•	 Vứt	bỏ	pin	đã	qua	sử	dụng	theo	luật	bảo	vệ	môi	trường	của	địa	phương.

Báo	động
1.	Báo	động	phá	hoại

Khi	bị	tháo	gỡ	bằng	lực,	khóa	sẽ	phát	ra	báo	động	kéo	dài	khoảng	một	phút.

2.	Báo	động	đã	khóa	hệ	thống
Xác	minh	sai	vân	tay,	mật	khẩu	hoặc	thẻ	5	lần	liên	tiếp,	hệ	thống	sẽ	bị	khóa	trong	3	phút.	

3.	Báo	động	điện	áp	thấp
Khi	điện	áp	pin	yếu,	bạn	sẽ	được	nhắc	thay	pin	qua	lời	nhắc	bằng	giọng	nói.

Khôi	phục	về	cài	đặt	gốc
1.	Tháo	nắp	pin	của	bảng	điều	khiển	sau	và	lấy	pin	ra.
2.	Nhấn	nút	đặt	lại	trong	5	giây,	trong	khi	đặt	lại	pin	vào	khoang	pin.
3.	Nhả	nút	đặt	lại	và	nhấn	“#”	để	xác	nhận	sau	lời	nhắc	bằng	giọng	nói.	

Tải ứng dụng EZVIZ 

1.	Kết	nối	điện	thoại	di	động	của	bạn	với	Wi-Fi	(được	đề	xuất).	
2.	Tải	về	và	cài	đặt	ứng	dụng	EZVIZ	bằng	cách	tìm	kiếm	“EZVIZ”	trong	App	Store	hoặc	Google	PlayTM.
3.	Khởi	chạy	ứng	dụng	và	đăng	ký	tài	khoản	người	dùng	trên	EZVIZ.

Ứng dụng EZVIZ

Nếu bạn đã sử dụng ứng dụng từ trước, hãy đảm bảo rằng bạn đang dùng bản mới nhất. Để biết có bản cập nhật hay 
không, truy cập Cửa hàng Ứng dụng và tìm EZVIZ.
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Thêm khóa vào EZVIZ
Vui lòng thêm khóa và cổng nối vào EZVIZ theo các bước sau:

Chọn vị trí thích hợp cho cổng nối

•	Bộ	kết	nối	trung	tâm	cần	được	cắm	vào.
•	Để	đảm	bảo	bộ	kết	nối	trung	tâm	và	các	thiết	bị	phụ	được	kết	nối	ổn	định,	vui	lòng	đặt	bộ	kết	nối	trung	tâm	ở	giữa	các	
thiết	bị	phụ	và	khoảng	cách	giữa	bộ	kết	nối	trung	tâm	và	bộ	định	tuyến	phải	là	≤6	mét.

•	Không	được	có	tường	và	vật	cản	bằng	kim	loại	giữa	bộ	kết	nối	trung	tâm	và	các	thiết	bị	phụ,	bộ	kết	nối	trung	tâm	và	
bộ	định	tuyến.

•	Không	đặt	bất	kỳ	bộ	kết	nối	trung	tâm	hoặc	bộ	dò	nào	trên	đầu	bộ	định	tuyến.

Kết nối cổng nối với nguồn điện

Cắm	nguồn	vào	bộ	kết	nối	trung	tâm.	Khi	khởi	động	cổng	lần	đầu	tiên,	vòng	đèn	báo	LED	chuyển	từ	màu	cam	sáng	đèn	
sang	màu	trắng	nháy	nhanh,	có	nghĩa	là	cổng	đã	vào	chế	độ	cấu	hình	mạng.

Bộ	chuyển	đổi	điện

Ổ	cắm	điện

Kết nối cổng nối với mạng
•	Bạn	nên	dùng	mạng	có	dây.	Bạn	cần	kết	nối	cổng	vào	cổng	LAN	của	bộ	định	tuyến	bằng	cáp	mạng	(mua	riêng)	như	
được	hiển	thị	trong	hình	bên	dưới.

Bộ	định	tuyến

•	Bạn	cũng	có	thể	sử	dụng	mạng	không	dây.	Quét	mã	QR	ở	mặt	dưới	cổng	bằng	ứng	dụng	EZVIZ,	sau	đó	kết	nối	cổng	với	
Wi-Fi	bằng	cách	làm	theo	hướng	dẫn	trên	màn	hình.

Nếu	kết	nối	Wi-Fi	không	thành	công,	hoặc	bạn	muốn	kết	nối	cổng	với	một	Wi-Fi	khác,	trước	tiên	bạn	cần	để	cho	
cổng	ngoại	tuyến.	Nhấn	và	giữ	phím	chức	năng	trong	hơn	4	giây	cho	đến	khi	bạn	nghe	thấy	lời	nhắc	bằng	giọng	
nói,	sau	đó	kết	nối	cổng	vào	Wi-Fi	bằng	cách	làm	theo	hướng	dẫn	trên	màn	hình.

Thêm cổng nối vào EZVIZ
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Giao diện ứng dụng có thể khác nhau do cập nhật phiên bản và giao diện ứng dụng bạn đã cài đặt trên 
điện thoại của mình sẽ được ưu tiên.

1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn thông qua ứng dụng EZVIZ, nhấp vào biểu tượng thêm thiết bị và sau đó 
giao diện quét mã QR sẽ được hiển thị.

2. Quét mã QR ở phía cuối cổng nối.

Scan QR Code

3.  Thêm cổng vào bằng cách làm theo trình hướng dẫn trên ứng dụng.
Thêm khóa vào EZVIZ
1. Quay lại trang chủ ứng dụng EZVIZ, nhấn vào biểu tượng thêm thiết bị và sau đó giao diện quét mã QR sẽ 

được hiển thị.

2. Quét mã QR ở mặt sau của nắp pin.

Scan QR Code
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3. Nhấn và giữ lỗ ĐẶT LẠI trong 3 giây bằng một chiếc ghim cho đến khi bạn nghe thấy lời nhắc bằng giọng 
nói. Khi số 5 trên bàn phím nhấp nháy, bạn có thể thêm khóa vào cổng nối.

Nhấn * để thoát khỏi chế độ thêm.

4. Chọn cổng nối của bạn, thêm khóa vào cổng nói bằng cách làm theo trình hướng dẫn trên ứng dụng.

Bảo dưỡng
Bảo dưỡng hàng ngày

•	 Không	để	khóa	tiếp	xúc	với	các	vật	chất	có	tính	ăn	mòn	để	tránh	khóa	bị	hư	hỏng	và	ảnh	hưởng	
đến	độ	bóng	của	khóa.

•	 Là	bộ	phận	quan	trọng	của	khóa,	không	được	treo	bất	kỳ	vật	gì	lên	tay	cầm	vì	tính	linh	hoạt	của	
tay	cầm	sẽ	ảnh	hưởng	trực	tiếp	đến	việc	sử	dụng	khóa.

•	 Nếu	cửa	bị	biến	dạng	thì	sẽ	làm	tăng	ma	sát	khi	chốt	cài	kết	hợp	đi	vào	tấm	ốp	khóa	hộp	và	chốt	không	thể	mở	
rộng	hoàn	toàn.	Lúc	này,	cần	điều	chỉnh	vị	trí	của	tấm	ốp	khóa.

•	 Sau	khi	sử	dụng	đầu	đọc	vân	tay	trong	một	thời	gian	dài,	bề	mặt	của	đầu	đọc	có	thể	bị	ố	bẩn	hoặc	ẩm	ướt.	Lau	nhẹ	
bằng	khăn	mềm	và	khô.	

•	 Thay	pin	ngay	lập	tức	khi	điện	áp	pin	yếu	để	đảm	bảo	khóa	sử	dụng	bình	thường.	Chú	ý	đến	cực	dương	và	cực	âm	
của	pin	khi	thay.

•	 Giữ	chìa	cơ	đúng	cách.
•	 Không	làm	xước	đầu	đọc	vân	tay	và	bề	mặt	bàn	phím	bằng	vật	cứng,	sắc	nhọn.
•	 Khi	lấy	vân	tay,	hãy	ấn	ngón	tay	của	bạn	lên	đầu	đọc	theo	chiều	ngang.
•	 Yêu	cầu	các	chuyên	gia	kiểm	tra	khóa	nếu	khóa	không	linh	hoạt	hoặc	không	thể	giữ	đúng	vị	trí.
•	 Giữ	chất	bôi	trơn	trong	bộ	phận	quay	của	khóa	để	giữ	cho	bộ	phận	này	quay	trơn	tru	và	kéo	dài	tuổi	thọ	của	khóa.
•	 Bạn	nên	kiểm	tra	khóa	sáu	tháng	hoặc	một	năm	một	lần	và	kiểm	tra	xem	các	vít	cố	định	có	bị	lỏng	hay	không.
•	 Bôi	một	lượng	nhỏ	bột	than	chì	hoặc	bột	bút	chì	vào	khe	xi-lanh	khóa	để	đảm	bảo	có	thể	cắm	và	rút	chìa	khóa	trơn	

tru	với	tần	suất	thường	xuyên	(một	năm	hoặc	sáu	tháng).	Tuy	nhiên,	không	được	bôi	bất	kỳ	loại	dầu	mỡ	nào	để	bôi	
trơn	phòng	trường	hợp	dầu	mỡ	dính	vào	lò	xo	khóa	trụ.

Câu hỏi thường gặp

Sự	cố Nguyên	nhân Giải	pháp

Không	thể	mở	cửa	mặc	dù	
xác	minh	bằng	vân	tay,	mật	
khẩu	và	thẻ	đã	thành	công.

Sự	cố	về	lắp	đặt	khóa. Yêu	cầu	các	chuyên	gia	kiểm	tra	khóa.

Khi	xác	minh	bằng	vân	tay	hoặc	
mật	khẩu,	tay	cầm	không	trở	lại	
đúng	vị	trí.

Đưa	tay	cầm	trở	lại	đúng	vị	trí,	sau	đó	nhập	
lại	mật	khẩu	hoặc	vân	tay.

Không	thể	mở	cửa	bằng	
chìa	cơ.

Chìa	cơ	không	đúng. Sử	dụng	đúng	chìa	cơ.	

Xi-lanh	khóa	bị	hư	hỏng.
Yêu	cầu	các	chuyên	gia	kiểm	tra	khóa	và	thay	
thế	các	bộ	phận	bị	hư	hỏng	sau	khi	mở	cửa	
bằng	các	phương	pháp	khác.

Thân	khóa	bị	hư	hỏng.

Chìa	khóa	không	thể	cắm	hết.

Khi	mở	khóa	bằng	vân	tay,	
cửa	không	mở	được.

Vân	tay	không	hợp	lệ. Mở	khóa	cửa	bằng	vân	tay,	mật	khẩu	hoặc	
chìa	cơ	hợp	lệ.Vân	tay	đã	bị	xóa.

Độ	lệch	lớn	với	vân	tay	hợp	lệ.
Xác	minh	lại	vân	tay,	ấn	ngón	tay	lên	đầu	đọc	
theo	chiều	ngang	để	giảm	độ	lệch;	hoặc	mở	
khóa	cửa	bằng	mật	khẩu	hoặc	chìa	cơ.

Vân	tay	bị	hư	hại.
Thêm	lại	vân	tay	(nên	đăng	ký	nhiều	vân	tay	
cho	cùng	một	người	dùng);	hoặc	mở	khóa	
cửa	bằng	mật	khẩu	hoặc	chìa	cơ.

Các	ngón	tay	quá	khô,	ướt	hoặc	
bẩn.

Xác	minh	lại	vân	tay	sau	khi	các	ngón	tay	ở	
trong	tình	trạng	thích	hợp.
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Khi	mở	khóa	bằng	vân	tay,	
cửa	không	mở	được.

Vân	tay	biến	dạng	do	dùng	quá	
nhiều	lực	khi	lấy	vân	tay.

Xác	minh	lại	vân	tay	theo	đúng	cách.Vân	tay	không	hoàn	toàn	chạm	
đầu	đọc	vân	tay	vì	dùng	quá	ít	lực	
khi	lấy	vân	tay.

Xác	minh	bằng	vân	tay,	
mật	khẩu	và	thẻ	đã	thành	
công,	nhưng	động	cơ	
không	hoạt	động	và	không	
thể	mở	cửa.

Đường	dây	kết	nối	lỏng	lẻo.

Yêu	cầu	các	chuyên	gia	kiểm	tra	khóa	và	thay	thế	
các	bộ	phận	bị	hư	hỏng.Lỗi	động	cơ.

Bàn	phím	số	không	có	
phản	hồi.

Hết	pin	hoặc	lắp	pin	sai	cách. Mở	khóa	thông	qua	nguồn	điện	bên	ngoài	hoặc	
chìa	cơ	và	kiểm	tra	pin.

Dây	kết	nối	giữa	thân	khóa	trước	
và	thân	khóa	sau	lỏng	lẻo. Yêu	cầu	chuyên	gia	kiểm	tra	khóa	sau	khi	mở	cửa	

bằng	chìa	cơ.
Bàn	phím	số	bị	hư	hỏng.

Đầu	đọc	vân	tay	không	có	
phản	hồi. Đầu	đọc	vân	tay	bị	hư	hỏng.

Yêu	cầu	các	chuyên	gia	kiểm	tra	khóa	và	thay	thế	
các	bộ	phận	bị	hư	hỏng	sau	khi	mở	cửa	bằng	các	
phương	pháp	khác.

Khóa	duy	trì	trạng	thái	mở	
và	không	thể	sử	dụng	bình	
thường.

Lỗi	bộ	phận	ly	hợp.	 Yêu	cầu	các	chuyên	gia	kiểm	tra	khóa.

Khóa	đã	vào	chế	độ	duy	trì	mở. Xác	minh	bằng	vân	tay,	mật	khẩu	hoặc	thẻ	để	hủy	
chế	độ	duy	trì	mở.

Chốt	chính	không	thể	mở	
rộng	hoặc	mở	rộng	một	
phần	bằng	cách	nâng	tay	
cầm	lên.

Cửa	bị	biến	dạng	và	chốt	chính	
không	khớp	với	lỗ	trên	tấm	ốp	
khóa.

Yêu	cầu	các	chuyên	gia	kiểm	tra	khóa.
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Sáng kiến về Cách sử dụng các sản phẩm video
Cảm ơn bạn vì đã lựa chọn sản phẩm của EZVIZ.
Công nghệ đang ảnh hưởng đến mọi mặt trong cuộc sống của chúng ta. Với vai trò là một công ty công nghệ 
cao, chúng tôi ngày càng thấy rõ công nghệ đóng vai trò quan trọng như thế nào trong việc nâng cao hiệu quả 
kinh doanh và chất lượng cuộc sống, nhưng mặt khác, công nghệ có tác hại tiềm ẩn nếu được sử dụng không 
đúng cách. Ví dụ, các sản phẩm video có khả năng ghi lại hình ảnh một cách chân thực, đầy đủ và rõ ràng. 
Điều này mang lại giá trị cao khi xem lại và lưu giữ các dữ kiện thời gian thực. Tuy nhiên, điều này cũng có thể 
dẫn đến việc vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của bên thứ ba nếu dữ liệu video được phân phối, sử dụng và/
hoặc xử lý không thích hợp. Với triết lý “Công nghệ mang lại điều tốt đẹp”, EZVIZ đề nghị mọi người dùng cuối 
của công nghệ video và sản phẩm video tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành, cũng như các phong 
tục đạo đức, hướng tới mục đích cùng nhau tạo ra một cộng đồng tốt đẹp hơn. 
Vui lòng đọc kỹ các sáng kiến sau: 

1. Mọi người đều có kỳ vọng chính đáng về quyền riêng tư và việc lắp đặt các sản phẩm video không được 
trái với kỳ vọng chính đáng này. Do đó, khi các sản phẩm video được lắp đặt ở các khu vực công cộng, phải 
đưa ra thông báo cảnh báo một cách hợp lý và hiệu quả trong đó nêu rõ phạm vi giám sát. Đối với các khu vực 
không phải nơi công cộng, phải đánh giá các quyền và lợi ích của bên thứ ba khi lắp đặt các sản phẩm video, 
bao gồm nhưng không giới hạn, chỉ lắp đặt sản phẩm video sau khi có sự đồng ý của các bên liên quan và 
không lắp đặt các sản phẩm video khó có thể trông thấy. 

2. Các sản phẩm video được sản xuất nhằm mục đích ghi lại hoạt động thực tế trong một thời gian và không 
gian cụ thể và trong những điều kiện nhất định. Vì vậy, trước hết, mọi người dùng phải xác định các quyền hợp 
lý của mình trong phạm vi cụ thể đó để tránh xâm phạm quyền chân dung, quyền riêng tư hoặc các quyền hợp 
pháp khác của bên thứ ba. 

3. Trong quá trình sử dụng các sản phẩm video, dữ liệu hình ảnh video từ các cảnh thực sẽ liên tục được tạo 
ra, bao gồm một lượng lớn dữ liệu sinh học (chẳng hạn như hình ảnh khuôn mặt) và dữ liệu đó có thể được áp 
dụng hoặc xử lý thêm. Bản thân các sản phẩm video không thể phân biệt được thế nào là tốt và xấu về cách 
sử dụng dữ liệu chỉ dựa trên hình ảnh do các sản phẩm video thu được. Kết quả của việc sử dụng dữ liệu phụ 
thuộc vào phương pháp và mục đích sử dụng của người kiểm soát dữ liệu. Do đó, người kiểm soát dữ liệu 
không những phải tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành cũng như các yêu cầu quy phạm khác mà còn 
phải tôn trọng các chuẩn mực quốc tế, đạo đức xã hội, đạo đức tốt, thông lệ chung và các yêu cầu không bắt 
buộc khác bên cạnh việc tôn trọng quyền riêng tư, quyền chân dung và các quyền và lợi ích khác của cá nhân. 

4. Phải luôn cân nhắc các quyền, giá trị và các yêu cầu khác của các bên liên quan khác khi xử lý dữ liệu 
video được liên tục tạo ra bởi các sản phẩm video. Về vấn đề này, an ninh sản phẩm và bảo mật dữ liệu là 
điều cực kỳ quan trọng. Do đó, mọi người dùng cuối và người kiểm soát dữ liệu phải thực hiện tất cả các biện 
pháp hợp lý và cần thiết để đảm bảo bảo mật dữ liệu và tránh rò rỉ dữ liệu, tiết lộ không đúng cách và sử dụng 
không đúng cách, bao gồm nhưng không giới hạn ở thiết lập kiểm soát truy cập, lựa chọn môi trường mạng 
phù hợp (Internet hoặc Intranet) qua đó các sản phẩm video được kết nối, thiết lập và không ngừng tối ưu hóa 
an ninh mạng. 

5. Các sản phẩm video đã đóng góp rất nhiều vào việc cải thiện an sinh xã hội trên toàn thế giới và chúng tôi 
tin rằng, những sản phẩm này sẽ còn đóng vai trò tích cực trong nhiều mặt hơn nữa của đời sống xã hội. Mọi 
hành vi lạm dụng các sản phẩm video vi phạm nhân quyền hoặc dẫn đến các hoạt động tội phạm đều trái với 
ý định ban đầu là đổi mới công nghệ và phát triển sản phẩm. Do đó, mỗi người dùng phải xây dựng một cơ chế 
đánh giá và theo dõi cho việc áp dụng sản phẩm của mình để đảm bảo rằng mọi sản phẩm đều được sử dụng 
đúng cách, hợp lý và có thiện chí.
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