
 

  

 

                                          HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG  GATEMAN F20 

 

FROM DUONG GIA COMPANY TEL 
08. 6277 0840 

0904.137.958 

 

- Công ty Dương Gia xin gửi tới quý khách hàng lời cảm ơn và hợp tác! 

- Công ty Dương Gia xin gửi tới quý khách hàng Hướng dẫn sử dụng khóa cửa Gateman 20  như 

sau: 

 

CHÚ Ý TRƯỚC KHI SỬ DỤNG 

 A. Lắp đặt và cảnh báo 

  

 + Không lắp đặt sản phẩm bền ngoài trời mà không có vật che đậy mưa nắng 

   

 + Trẻ nhỏ hay những người có dấu vân tay khó nhận biết không nên sử dụng tính năng vân tay 

   

 + Không nhận diện được vân tay bị ướt hay vân tay khác thường 

   

 + Không tác động lực mạnh vào sản phẩm 

   

 + Mật khẩu cần được giữ bí mật và nên thường xuyên thay mật khẩu 

   

 + Kiểm tra lại cửa trước khi ra ngoài xem khóa đã chắc chắn khóa hay chưa 

   

 + Không sử dụng hóa chất, nước để lau rửa khóa 

 B. Các quẹt vân tay 

 + Ấn đầu ngón tay để nâng lẫy đầu đọc vân tay, khi đèn sang quẹt vân tay theo chiều từ trên 

xuống, lập lại 3 lần 

 + Có thể đăng ký tối đa 20 vân tay, hãy đăng ký thêm mật mã đề phòng không mở được khóa 

bằng vân tay (Ví dụ như tay bị ướt) 

 C. Chú ý khi đăng ký 

 + Mọi thoa tác cài đặt vân tay, mật mã... thì cửa phải luôn ở trạng thái mở (Chốt khóa phải đảm 

bảo không được thò ra ngoài) 

 + Khi đăng ký vân tay, sau 20s không nhập vân tay tiếp theo thì khóa trình đăng ký tự động kết 

thúc. 

 

 

 

 

 



CÁC THAO TÁC CÀI ĐẶT TRÊN MÁY GATEMAN F20 

 

 

1. ĐĂNG KÝ MẬT MÃ ( cánh cửa 

trong trạng thái  mở ) 

- Ấn nút đăng ký ( Nút R ) phía trong lắp 

hộp pin 

- Nhập mật khẩu muốn dùng (từ 4-12 ký tự 

không bao gồm * và # ) 

- Ấn nút đăng ký( R) một lần nữa để kết 

thúc 

2. ĐĂNG KÝ VÂN TAY ( cánh cửa trong 

trạng thái  mở ) 

- Ấn nút đăng ký (Nút R) 

- Nhấn phím * trên màn hình cảm ứng 

- Quét vân tay qua đầu đọc vân tay 3 lần 

- Nhấn * để đăng ký vân tay tiếp theo và nhấn Nút 

đăng ký (R) để kết thúc quá trình cài đặt 

3. KHÓA MỞ CỦA TỪ BÊN TRONG 

- Ấn nút Open / Close (Mở hoặc đóng) 

- Vặn núm xoay để mở hoặc đóng 

4. MỞ KHÓA TỪ BÊN NGOÀI 

- Mở bằng vân tay: quét ngón tay lên đầu đọc thẻ 

- Mở bằng mật mã số: Chạm lòng bàn tay và màn 

hình cảm ứng bàn phím sẽ sáng lên sau đó nhập 

mật mã số và ấn *  (hoặc chạm cả lòng bàn tay 

vào màn hình) 

 

5. KHÓA CỬA TỪ BÊN NGOÀI 

- Nếu chọn chế độ tự động cửa sẽ tự động 

đóng sau khi khép cửa lại 

- Nếu ở chế độ đóng bằng tay thì chạm nhẹ 

lòng bàn tay vào màn hình cảm ứng 

6. XÓA TẤT CẢ VÂN TAY ( cánh cửa 

trong trạng thái  mở ) 

Chạm bàn tay vào màn hình cảm ứng, Nhập mật 

khẩu đang sử dụng không bao gồm #* 

- Nhấn nút đăng ký ( Nút R ) 

- Nhấn số 3 và # trên bàn phím cảm ứng 

- Nhập mật mã đang dùng và # 

 Nhấn nút (R) để kết thúc quá trình xóa 

7. Cài đặt chế độ tự động và không tự động 

khóa cửa ( Mở lắp pin ) 

Nhập mật khẩu đang sử dụng không bao 

gồm #* 

 Nhấn nút đăng ký ( Nút R ) 

 Nhấn số 4 và # trên bàn phím cảm ứng 

 Tiếp theo bấm số 2 và # trên bàn phím 

 Chọn  số 1 và # xong bấm nút cài đặt R 

là chế độ tự động 

 Chọn  số 3 và # xong bấm nút cài đặt R 

là chế độ không tự động 

 

8. Cài đặt chế độ âm thanh cho khóa cửa  

( cánh cửa trong trạng thái  mở )  

Đầu tiên Mở lắp pin  

Nhập mật khẩu đang sử dụng không bao gồm #* 

 Nhấn nút đăng ký ( Nút R ) 

 Nhấn số 4 và # trên bàn phím cảm ứng 

 Tiếp theo bấm số 3 và # trên bàn phím 

 Chọn  số 1 và # xong bấm nút cài đặt R là chế 

độ âm thanh to nhất 

 Chọn  số 2 và # xong bấm nút cài đặt R là chế 

độ âm thanh trung bình 

 Chọn  số 3 và # xong bấm nút cài đặt R là chế 

độ âm thanh im lặng 

 

9. THAY PIN 

- Sử dụng Pin AA 1.5V cho sản phẩm 

- Trung bình Pin sử dụng được một năm với 

tần suất mở của là 10 lần/ngày. Tuổi thọ 

của Pin còn phụ thuộc vào điều kiện  môi 

trường 

- Khi sắp hết Pin đèn báo trên thân khóa sẽ 

báo đỏ đồng thời phát ra âm báo 

 

10. SỬ DỤNG PIN KHẨN CẤP 

- Tiếp xúc hai cực của pin 9V vào cự khóa 

- Nhấn nhẹ lòng bàn tay vào màn hình. Nhập mật 

khẩu rồi nhấn * để kết thúc 

 

 

 



  

 

Xem thêm hình ảnh hướng dẫn quẹt vân tay và các phím chức năng 

  

  



 
Nút nguồn phụ sử dụng khi hết pin, kéo hộp che phía dưới tay cầm ra để thấy 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


