
BẢNG HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KÉT VÂN TAY

Lưu ý quan trọng:
Thiết bị an toàn này được đưa vào để khoá và mở khoá. Nhấn nút
Power một lần và đặt bất kỳ ngón tay vào cửa sổ quét để mở khoá.
Nhấn nút Power một lần nữa để mở khóa. Nếu dấu vân tay được đăng
nhập phù hợp, thiết bị an toàn sẽ mở bằng cách đặt bất kỳ ngón tay
nào sau khi nhấn nút Power.

Bước 1: Đăng nhập dấu vân tay:

1. Nhấn nút Initialization trên vỏ đằng sau và thả ra. Bạn sẽ nghe
một tiếng bíp, đèn đỏ sẽ chớp lên trên cửa sổ quét.

2. Đặt ngón tay lên vị trí thích hợp trên sensor khi đèn đỏ đang
sáng, một tiếng bíp dài và sau đó đèn xanh sẽ sáng lên, lấy
ngón tay ra khỏi sensor và đặt cùng ngón tay đó lên sensor trở
lại, khi đèn đỏ sáng lên trở lại, bạn sẽ nghe hai tiếng bíp dài,
sau đó đèn xanh chớp lên hai lần báo hiệu dấu vân tay được
đăng nhập thành công và bạn có thể mở khoá an toàn được rồi
đó.

Lời khuyên: Bạn phải tuân theo cùng các trình tự bước 1 và 2 để đăng
nhập/đăng ký nhiều vân tay hơn đối với cùng một người sử dụng để
dự phòng. Điều này để đảm bảo người sử dụng có thể mở khoá an
toàn bằng các dấu vân tay dự phòng trong trường hợp các dấu vân tay
khác không sử dụng được.

Bước 2: Mở hay khoá thiết bị

1. Nhấn và thả nút Power, đèn đỏ (phía trên cửa sổ quét) sẽ bật lên.
Đặt ngón tay đã được đăng nhập lên sensor để nhận dạng; lấy
ngón tay ra khi đèn đỏ tắt. Một tiếng bíp phát ra cùng với đèn xanh
bật lên, cửa đã được mở khoá.

2. Sau khi đóng cửa, nhấn nút Power và thả ra, đèn xanh bật lên và
cửa sẽ được khoá lại cùng với một tiếng bíp xác nhận phát ra.
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