HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Xin chân thành cảm ơn bạn đã mua sản phẩm này.
Xin vui lòng đọc kỹ hướng dẫn này trước khi sử dụng
Để thuận tiện cho việc sử dụng về sau, xin vui lòng cất giữ quyển hướng dẫn này ở
nơi an toàn, dễ tìm thấy

DANH MỤC SẢN PHẨM

8x8x135
1x

40mm
2x

Ốp khóa
mặt trong
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60 mm
2x

Thân Khóa

M5 x 40
1x

M5 x 60
1x

Thẻ từ
2x

Pin AA
4x

M5 x 85
2x

Chìa khóa cơ
1x

Đón Khóa Lót đón khóa
(Inox cao cấp) (Nhựa)

Ốp khóa
mặt ngoài

A. HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT
XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ LẮP ĐẶT KHÓA

SỬ DỤNG SƠ ĐỒ
ĐỤC LỖ LẮP ĐẶT
(Kèm theo trong Sản phẩm)

Lỗ lắp đặt Khóa

SỬ DỤNG SƠ ĐỒ
ĐỤC LỖ LẮP ĐẶT
(Kèm theo trong Sản phẩm)

Lỗ lắp đặt Thân khóa

LƯU Ý: LUÔN DUY TRÌ TRẠNG THÁI MỞ CỬA
KHÔNG ĐÓNG CỬA KHI CHƯA LẮP/CÀI ĐẶT THÀNH CÔNG
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LẮP ĐẶT ĐÓN KHÓA

Lót đón khóa
Vít cố định đón khóa

Lỗ lắp đặt
Thân khóa

Đón khóa

QÚA TRÌNH LẮP

LẮP ĐẶT XONG
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LẮP ĐẶT TRỤC

8x8x135mm

Độ dầy cửa
Tùy theo độ dầy của cửa
mà cắt trục để cho phù hợp

19mm - 75mm
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8x8x135mm

LẮP ĐẶT TRỤC

Trục 8x8

Bên trong

Bên ngoài

Trục 8
x

8

goài

Bên n
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CÀI ĐẶT TAY NẮM/ HƯỚNG MỞ CỬA

ỐP KHÓA
MẶT NGOÀI

Xoay Phải

Xoay Trái

1
2

Kéo lẫy hình
tròn lên trên
và giữ nguyên

Xoay tay cầm theo chiều
mở mong muốn

LƯU Ý: VỚI ỐP KHÓA MẶT TRONG, KHI THAY ĐỔI CHIỀU MỞ
THÌ CHỈ CẦN THAY XOAY TAY NẮM CỬA
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LẮP ĐẶT CÁC THÀNH PHẦN
CỦA ỐP KHÓA MẶT NGOÀI

Vặn ống trục ren
40mm hoặc 60mm
tùy theo bề dầy cửa
ỐP KHÓA
MẶT NGOÀI

Lắp

trục

8x8

Vặn ống trục ren
40mm hoặc 60mm
tùy theo bề dầy cửa
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LẮP ĐẶT ỐP KHÓA

Nối dây tín hiệu
giữa hai Ốp khóa trong và ngoài

Trục 8x8

Bên

i

ngoà

ỐP KHÓA
MẶT NGOÀI
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LẮP ĐẶT ỐP KHÓA

Nối dây tín hiệu
giữa hai Ốp khóa trong và ngoài

Lắp Ố

p khó

Trục 8x8

a vào

Lắp Pin
vào vị trí
Lắp nắp bảo vệ Pin

Bên

trong
Bắt vít M5
nối giữa 2 Ốp khóa

ỐP KHÓA
MẶT TRONG
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KIỂM TRA SAU KHI LẮP ĐẶT

VUI LÒNG KHÔNG ĐÓNG CỬA
TRƯỚC KHI KIỂM TRA CÁC MỤC SAU
1 - Tay nắm cửa trong và ngoài không bị kẹt và có thể bật lại một cách tự nhiên
2 - Khóa được lắp song song với cạnh cửa
3 - Gạt tay nắm bên trong hoặc bên ngoài lên trên để đẩy Chốt khóa ra trạng thái Khóa cửa
4 - Lắp chìa khóa cơ vào, xoay chìa khóa. Gạt tay nắm cửa xuống, chốt khóa tụt vào ở
trạng thái Mở cửa
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B. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Cảnh báo đặc biệt !!!
Khóa cửa sau khi được cài đặt và điều chỉnh hoàn tất. Trong lần sử dụng đầu tiên, xin vui lòng xóa
tất cả mật khẩu, dấu vân tay và thông tin thẻ trong bộ khóa (chúng tôi khuyến nghị bạn nên "khôi
phục cài đặt gốc" cho bộ khóa). Sau đó, tự đăng ký lại mật khẩu quản trị viên, mật khẩu người
dùng, thẻ từ người dùng và dấu vân tay để phòng ngừa người khác bảo lưu thông tin hoặc đánh
cắp thông tin mở khóa của bạn, điều này giúp phòng ngừa những rủi ro tiềm ẩn về sau.

I. SƠ ĐỒ CHỨC NĂNG

Mật khẩu

Nhận diện Thẻ từ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

*

0

#

Nắp bảo vệ Pin

Nhận dạng Vân tay

Ốp khóa trong

Ốp khóa ngoài

Chốt khóa
an toàn

Báo động cậy khóa
(Bên trong)

Vít nối Ốp khóa

Cổng USB

Ổ khóa cơ

- 12 -

II. TÍNH NĂNG VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT
2.1 Ưu điểm và tính năng của sản phẩm
- Mỗi sản phẩm Khóa thương hiệu Makoto đều được định danh và có thể Kiểm tra, truy xuất bằng
mã QR, kiểm tra thời gian Bảo hành còn lại trên trang web:http://www.khoamakoto.com
- Các chế độ mở cửa : Vân tay, mật khẩu, thẻ từ, chìa khóa cơ để mở cửa
- Chế độ mở khóa kép (sử dụng 2 lớp bảo mật) để tăng tính bảo mật của khóa cửa
- Tính năng mật khẩu ảo : Chống nhìn trộm mật khẩu
- Cảnh báo, vô hiệu hóa các chức năng mở cửa khi cố tình nhập mật khẩu bị sai
- Báo động khi bị cậy khóa
- Cảnh báo Pin yếu
- Cổng USB để cấp điện khi hết Pin hoặc Pin yếu không hoạt động được
- Sử dụng Thông tin hướng dẫn bằng Tiếng Việt
- Công nghệ nhận diện vân tay FPC của Thụy Điển: Khả năng nhận diện vân tay cực nhanh (0.5s),
phát hiện vân tay giả chính xác, bảo mật cao cấp.
- Thân khóa Inox, chốt xoay chống ma sát, chốt khóa chống cậy, tiêu chuẩn an toàn 5*.
- Bề mặt khóa bằng Kính cường lực: Chống xước và siêu bền
- Ốp khóa có khả năng chống nước, chịu ẩm và môi trường khắc nghiệt
2.2 Thông số kỹ thuật
Phân loại người sử dụng

SL

Quản trị viên

9

Người dùng thông thường

291

Số thứ tự

Ghi chú

001 ~ 009 QTV có thể là Mật khẩu, vân tay, thẻ từ
010 ~ 300

NDTT có thể là Mật khẩu, vân tay, thẻ từ

Nội dung

Thông số

Dòng điện ở trạng thái tĩnh

=< 50 uA

Dòng điện ở trạng thái động

=<180 mA

Số lượng vân tay tối đa

110

Số lượng vân tay + mật khẩu + thẻ từ

300

Thời gian nhận diện vân tay

=< 0.5s

Loại điện

6V

Cấp điện khẩn cấp

Cổng mini USB

Nhiệt độ hoạt động

-25 độ - 60 độ

Làm việc độ ẩm tương đối

20% ~ 90%RH

Độ dài mật khẩu

6-12 số

Độ dài mật khẩu ảo tối đa

16 số

Báo động điện áp thấp

4.8+- 0.2V

Thời gian mở khóa

=<1s
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III. CÀI ĐẶT NGƯỜI DÙNG
3.1 Trạng thái ban đầu
- Mật khẩu ban đầu là “123456” và mọi vân tay, thẻ từ đều mở khóa được
- Sau khi khai báo Quản trị viên đầu tiên (Có thể là Mật khẩu, vân tay, hoặc thẻ từ) thì mật khẩu
ban đầu sẽ bị xóa và chỉ mật khẩu (hoặc Vân tay, hoặc Thẻ từ) đã khai báo mới mở được khóa.
Cách cài đặt quản trị viên đầu tiên:

Nhấn lần lượt

Cài đặt QTV đầu tiên

- Nhập mật khẩu -> Nhấn # để xác nhận
(Từ 6 đến 12 số; Nhập 02 lần)
- Hoặc nhập vân tay ( 04 lần)
- Hoặc Nhập thẻ từ
Nhấn

Cài đặt thành công

Thông báo:
Thêm thông tin
thành công

Nhấn

Chú ý:
Nếu tiếp tục nhập thêm mật khẩu/ vân tay/ thẻ từ khác thì sẽ là thêm các Quản trị viên tiếp theo
(Số quản trị viên tối đa được phép lập là 09)

Khôi phục Trạng thái ban đầu (Reset)
Tháo nắp bảo vệ Pin ở Ốp mặt sau khóa. Nhấn
và giữ Nút Reset, khóa phát ra 6 tiếng “Bip”. Sau
khi có 2 tiếng “Bip” liền nhau thì nhả nút ra, xuất
hiện Thông báo bằng lời nói “Bạn đã khởi tạo

Nhấn và giữ
Nút Reset sau
6 tiếng “Bip”

thành công” là đã Khôi phục trạng thái ban đầu
thành công

- 14 -

3.3 Cách Khóa và mở Khóa
3.3.1 Cách khóa :
Xoay tay nắm cửa lên trên, chốt khóa cửa sẽ đẩy tra, khóa ở trạng thái Đã khóa.
3.3.2 Cách chốt khóa an toàn:
Khi ở trong Nhà (Phòng) cần khóa An toàn, riêng tư mà không thể mở được khóa từ bên ngoài (Kể
cả người dùng đã được cài đặt). Ta xoay núm khóa An toàn theo chiều kim đồng hồ. (Mở bằng
cách quay ngược chiều lại).
3.3.3 Cách mở khóa từ bên ngoài:
Dùng mật khẩu/ Vân tay/Thẻ từ/ Chìa khóa cơ để mở:
+) Dùng mật khẩu: Đưa tay lên màn hình để hiện các con số. Nhấn mật khẩu/ mật khẩu
ảo -> sau đó nhấn phìm # (Có thông báo số thứ tự người dùng đã được cài đặt để mở Khóa) ->
Tiến hành xoay tay nắm để mở Khóa.
+) Mở bằng Thẻ từ, vân tay : Đưa thẻ từ/ vân tay vào vị trí cảm biến (Có thông báo số thứ
tự người dùng đã được cài đặt để mở Khóa) -> Tiến hành xoay tay nắm để mở cửa.
+) Mở bằng Chìa cơ : Đưa chìa cơ vào vị trí mở Khóa -> Xoay chìa và tiến hành xoay tay
nắm để mở Khóa.

Mật khẩu

Nhận diện Thẻ từ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

*

0

#

Khóa

Khóa

Nhận dạng Vân tay
Mở

Mở

Mở

Ổ khóa cơ

Khóa

Chốt khóa
an toàn

Lưu ý: Mở khóa từ bên trong nhà (phòng): Xoay tay nắm cửa để mở một cách thông thường
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3.4 Cài đặt Quản trị viên/ người dùng
3.4.1 Thêm mới Quản trị viên:

Nhấn lần lượt

Xác minh QTV

Lựa chọn “Thêm Quản trị viên”
Nhấn

Xác minh QTV
bằng: Mật khẩu/
vân tay/ thẻ từ đã
đăng ký QTV
Nhấn

Nhấn
Thêm quản trị viên

Cài đặt thành công

- Nhập mật khẩu -> Nhấn # để xác nhận
(Từ 6 đến 12 số; Nhập 02 lần)
- Hoặc nhập vân tay ( 04 lần)
- Hoặc Nhập thẻ từ

Thông báo:
Thêm thông tin
thành công

3.4.2 Thêm mới người dùng:
Nhấn lần lượt

Xác minh QTV

Lựa chọn “Thêm Người dùng”
Nhấn

Xác minh QTV
bằng: Mật khẩu/
vân tay/ thẻ từ đã
đăng ký QTV
Nhấn

Nhấn
Thêm Người dùng

Cài đặt thành công

- Nhập mật khẩu -> Nhấn # để xác nhận
(Từ 6 đến 12 số; Nhập 02 lần)
- Hoặc nhập vân tay ( 04 lần)
- Hoặc Nhập thẻ từ

Thông báo:
Thêm thông tin
thành công

Lưu ý:
Nếu tiếp tục nhập thêm mật khẩu/ vân tay/ thẻ từ khác thì sẽ là thêm các Quản trị viên hoặc Người
dùng tiếp theo . (Số quản trị viên tối đa là 09; Số người dùng tối đa được phép lập là 291)
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3.4.3 Xóa Quản trị viên/ Xóa người dùng:
Nhấn lần lượt

Xác minh QTV

Lựa chọn “Xóa người dùng”
Nhấn

Xác minh QTV
bằng: Mật khẩu/
vân tay/ thẻ từ đã
đăng ký QTV
Nhấn

Nhấn
Nhập thông tin người dùng

Xác nhận xóa người dùng

- Nhập mật khẩu người dùng -> Nhấn #
để xác nhận mật khẩu sẽ xóa
- Hoặc nhập vân tay người dùng sẽ xóa
- Hoặc Nhập thẻ từ đã kích hoạt

Xóa thành công
Thông báo:
Xóa thông tin
thành công

Nhấn
Lưu ý: Nếu tiếp tục nhập thêm mật khẩu/ vân tay/ thẻ từ khác thì sẽ xóa các người dùng tiếp theo;
Không thể Xóa Quản trị viên đang đăng nhập quản lý.
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IV. CÀI ĐẶT CÁC CHỨC NĂNG KHÓA
4.1 Kích hoạt/ hủy bỏ chế độ Thông phòng
Định nghĩa:
- Chế độ Thông Phòng : Là chế độ khóa ở trạng thái mở. Việc mở, đóng Khóa được thực hiện
bằng cách xoay tay nắm cửa, không cần sử dụng Mật khẩu/vân tay hoặc thẻ từ để mở Khóa.
- Khi chế độ “Thông phòng” đã được kích hoạt : Việc khóa cửa vẫn đảm bảo an toàn như chế độ
thông thường bằng cách: Sử dụng mật khẩu/vân tay/ thẻ từ đã được đăng ký hoặc nhấn # trên
khóa để xác nhận Khóa cửa. Khi đó muốn mở được khóa cửa bắt buộc phải sử dụng các mật
khẩu/ vân tay hoặc thẻ từ đã được đăng ký để mở khóa, lúc này chế độ “Thông phòng” lại được
kích hoạt và mọi người dùng có thể mở khóa được một cách bình thường.

Thao tác:
Nhấn lần lượt

Xác minh QTV

Lựa chọn “Cài đặt khóa cửa”
Nhấn

Xác minh QTV
bằng: Mật khẩu/
vân tay/ thẻ từ đã
đăng ký QTV
Nhấn

Nhấn

Lựa chọn: “Cài
đặt chức năng”
Nhấn

Lựa chọn: “Kích hoạt chế độ thông
phòng/ hủy bỏ chế độ thông phòng”

Xác nhận thành
công

Nhấn
Thông báo:
Cài đặt thành
công

Chú ý: Cần phải Khóa cửa khi ở chế độ “Thông Phòng” lúc đi ra ngoài để đảm bảo an toàn cho gia
đình bằng cách sử dụng mật khẩu/ vân tay/thẻ từ hoặc nhấn nút # để xác nhận Khóa cửa.

- 18 -

4.2 Bật/ tắt chức năng xác thực 2 yếu tố
Định nghĩa:
Chức năng xác thực 2 yếu tố : Là chức năng làm tăng tính Bảo mật, an toàn khi sử dụng khóa. Khi
chức năng này được kích hoạt, người dùng phải sử dụng 2 yếu tố xác thực để mở khóa. Hai yếu tố
có thể là mật khẩu/ vân tay hoặc thẻ từ đã được đăng ký.
Thao tác:
Nhấn lần lượt

Xác minh QTV

Lựa chọn “Cài đặt khóa cửa”
Nhấn

Xác minh QTV
bằng: Mật khẩu/
vân tay/ thẻ từ đã
đăng ký QTV
Nhấn

Nhấn

Lựa chọn: “Cài
đặt chức năng”

Lựa chọn: “Bật/ tắt xác thực
2 yếu tố”

Nhấn

Xác nhận thành
công

Nhấn
Thông báo:
Cài đặt thành
công

Chú ý: Chức năng Xác thực 2 yếu tố chỉ tác dụng với người dùng đã đăng ký. Tài khoản Quản trị
viên chỉ xác định một yếu tố.

4.3 Bật/ tắt chuông báo cậy khóa
Định nghĩa:
Chức năng chuông báo cậy khóa : Là Khóa sẽ báo động khi có hành động cậy khóa từ bên ngoài
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Thao tác:
Nhấn lần lượt

Xác minh QTV

Lựa chọn “Cài đặt khóa cửa”
Nhấn

Xác minh QTV
bằng: Mật khẩu/
vân tay/ thẻ từ đã
đăng ký QTV
Nhấn

Nhấn

Lựa chọn: “Cài
đặt chức năng”

Lựa chọn: “Bật/ tắt chuông báo cậy
khóa”

Nhấn

Xác nhận thành
công

Nhấn
Thông báo:
Cài đặt thành
công

4.4 Bật/ tắt chế độ im lặng
Định nghĩa: Khóa sẽ không phát ra âm thanh thông báo khi mở hoặc khóa cửa.
Thao tác:
Nhấn lần lượt

Xác minh QTV

Lựa chọn “Cài đặt khóa cửa”
Nhấn

Xác minh QTV
bằng: Mật khẩu/
vân tay/ thẻ từ đã
đăng ký QTV
Nhấn

Nhấn

Lựa chọn: “Cài
đặt chức năng”

Lựa chọn: “Bật/ tắt Chế độ im lặng”

Xác nhận thành
công

Nhấn
Nhấn
Thông báo:
Cài đặt thành
công

Chú ý: Khi sử dụng chức năng im lặng thì âm thanh hướng dẫn vẫn phát ra khi tiến hành cài đặt
khóa.
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4.5 Điều chỉnh âm thanh thông báo
Chức năng này dùng để điều chỉnh âm thanh thông báo to lên, nhỏ xuống của khóa.
Thao tác:
Nhấn lần lượt

Xác minh QTV

Lựa chọn “Cài đặt khóa cửa”
Nhấn

Xác minh QTV
bằng: Mật khẩu/
vân tay/ thẻ từ đã
đăng ký QTV
Nhấn

Nhấn
Lựa chọn: “Điều
chỉnh âm lượng”

Nhấn

Lựa chọn: “Bật/ tắt Chế
độ im lặng”
Nhấn để Tăng
âm lượng

Thoát khỏi
chỉnh âm lượng

Nhấn để giảm
âm lượng

Nhấn

4.6 Điều chỉnh Thời gian
Chức năng này chỉ áp dụng cho Khóa có màn hình hiển thị.

- 21 -

V. CÁC CHỨC NĂNG/ CẢNH BÁO KHÁC
5.1 Mật khẩu ảo
Công dụng: Chức năng này dùng để chống nhìn trộm mật khẩu khi bạn thao tác. Chức năng này
đã được cài đặt mặc định, chỉ cần sử dụng.
Khi sử dụng chức năng này để mở khóa, bạn có thể thêm một số chữ số không liên quan trước
hoặc sau hoặc cả trước và sau mật khẩu (Cú pháp *** + “mật khẩu bạn đặt đăng ký” + *** ), tạo ra
một dẫy số trong đó có dẫy số “Mật khẩu bạn đã đăng ký” sau đó nhấn # để xác nhận. Mật khẩu
bắt buộc phải liền nhau và nằm trong dãy chữ số mà bạn đã nhập. Mật khẩu ảo không được vượt
quá 20 ký tự.
5.2 Cảnh báo thao tác trái phép
Khi nhập mật khẩu/ vân tay hoặc thẻ từ 5 lần liên tiếp không đúng thì bàn phím, nhận dạng vân
tay, thẻ từ bị Khóa trong vòng 90 giây. Bạn không thể thao tác bất cứ hành động nào. Nếu cố tình
thao tác Khóa sẽ phát ra âm thanh cảnh báo “Thao tác trái phép”.
5.3 Cảnh báo Pin yếu
Khi điện áp thấp hơn 4.8V, khóa sẽ tự động thông báo Pin yếu mỗi khi mở khóa. Sau khi có
chuông báo pin yếu, khóa cửa có thể mở khóa thêm khoảng 200 lần. Sau khi vượt quá con số
trên, mỗi lần mở khóa thời gian mở khóa sẽ bị trễ trong 5 giây. Thay Pin khi nhận được thông
báo cảnh báo.
Lưu ý: Khi thay Pin bạn nên sử dụng những loại Pin tốt, có uy tín trên thị trường để đảm bảo khả
năng sử dụng khóa được lâu dài.
5.4 Cảnh báo khác
- Không để bề mặt khóa tiếp xúc với các chất ăn mòn làm ảnh hưởng đến độ bóng của bề mặt
hoặc làm cho lớp phủ bề mặt khóa bị oxy hóa.
- Tay cầm là bộ phận chính của khóa cửa, tính linh hoạt của nó ảnh hưởng trực tiếp đến việc sử
dụng khóa cửa, vì vậy vui lòng không treo đồ vật lên tay cầm.
- Nếu cửa bị biến dạng, lưỡi xiên kết hợp đi vào hộp khung cửa sẽ có quá nhiều ma sát và không
thể mở rộng hoàn toàn. Lúc này, cần điều chỉnh vị trí của tấm khóa cửa.
- Sau khi cửa sổ thu thập dấu vân tay được sử dụng trong một thời gian dài, bề mặt sẽ bị ố hoặc
bề mặt bị ướt, vui lòng lau nhẹ bằng vải mềm khô.
- Khi pin yếu sẽ có âm thanh cảnh báo. Xin vui lòng thay pin ngay lập tức để đảm bảo việc sử
dụng khóa cửa là bình thường. Khi thay pin, vui lòng chú ý đến cực dương và cực âm của pin.
- Hãy giữ chìa khóa cơ cẩn thận.
- Không sử dụng các vật cứng, sắc nhọn tiếp xúc lên bề mặt bộ phận thu thập dấu vân tay (bao
gồm cả móng tay).
- Mỗi lần lấy dấu vân tay, phần vân tay của ngón tay phải đều phẳng trên bề mặt cửa sổ bộ thu tập
dấu vân tay.
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VI. CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH
Chúng tôi cung cấp dịch vụ bảo trì trọn đời cho các sản phẩm được bán. Trong vòng 2 năm kể từ
ngày mua, công ty cung cấp dịch vụ Bảo Hành miễn phí, đối với các sản phẩm vượt quá thời hạn
bảo hành, công ty chúng tôi cung cấp dịch vụ sửa chữa có tính phí.
6.1 Bảo hành
Bảo hành sản phẩm là: Khắc phục Lỗi hỏng hóc, sự cố sẩy ra do lỗi của nhà sản xuất.
Sản phẩm áp dụng: Áp dụng cho tất cả các loại Khóa điện tử Thương hiệu Makoto do Công ty
Việt Bắc cung cấp.
Cơ chế bảo hành: Bảo hành, miễn phí 1 đổi 1 trong vòng 24 tháng đối với những sản phẩm Khóa
điện tử bị Lỗi do nhà sản xuất. Thời gian Bảo hành được tính từ ngày bán hàng ghi trên Hóa đơn
bán hàng/ Phiếu bảo hành hoặc tính từ thời gian kích hoạt bảo hành điện tử trên trang web:
http://www.khoamakoto.com.
Điều kiện bảo hành:
- Sản phẩm còn trong thời gian Bảo hành.
- Những trường hợp sau đây không được bảo hành miễn phí và nhà cung cấp dịch vụ có
thể tính phí sửa chữa theo thực tế:
1. Sản phẩm quá thời hạn bảo hành
2. Sản phẩm không có giấy bảo hành hợp lệ. (Là giấy bảo hành ghi đầy đủ thông tin : Đại
lý/ người bán hàng, mã số sản phẩm và số serial sản phẩm).
3. Mã sản phẩm và số serial trên giấy bảo hành phải trùng với số serial trên khóa.
4. Số serial và tem dán bảo hành trên sản phẩm bị hỏng và có dấu hiệu bị sửa, thay thế
5. Sản phẩm bị hư hỏng do không cài đặt hoặc sử dụng theo hướng dẫn của sản phẩm
6. Sản phẩm bị hỏng do thay đổi phần cứng trái phép
7. Tự ý tháo dỡ khóa dẫn đến hư hỏng
8. Thiệt hại sản phẩm do ngoại lực từ bên ngoài tạo gây ra
9. Sản phẩm bị hư hỏng trong trường hợp bất khả kháng như (động đất, hỏa hoạn, ngập
lụt, chiến tranh, v.v.)

Ghi chú:
Sản phẩm Khóa mang thương hiệu Makoto của Công ty CPĐT XD & PT Việt Bắc được kiểm soát
chất lượng theo Quy trình Nhật Bản, mỗi sản phẩm được định danh riêng và có thể truy suất
nguồn gốc, thời gian sản xuất, lô hàng và đại lý bán hàng. Khi có bất cứ trục trặc, lỗi của sản phẩm
quý khác hàng hãy liên hệ trực tiếp đến Đại lý/người bán hàng hoặc số hotline : 0815 856 856 để
được hướng dẫn Bảo trì, bảo hành sản phẩm.
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6.2 Kích hoạt Thời gian bảo hành điện tử
Mỗi sản phẩm Khóa thương hiệu Makoto đều được định danh và
có thể Kiểm tra, truy xuất bằng mã QR, kiểm tra thời gian Bảo
10001

hành còn lại trên trang web:http://www.khoamakoto.com.
Để có thể Kích hoạt Bảo hành điện tử, thực hiện theo một trong
các cách như sau:

Tem số Serial
sản phẩm

- C1: Soạn SMS theo cú pháp như sau:
Mã sản phẩm + số Serial gửi đến 0815 856856
- C2: Soạn email có nội dung : “Mã sản phẩm + số Serial + Tên
người dùng + số điện thoại di động” gửi đến địa chỉ:
baohanh.vietbac@gmail.com.
- C3: Hoặc gọi điện trực tiếp đến số : 0815 856 856 để đăng ký
kích hoạt.
Ghi chú:
- Mã sản phẩm được ghi trên Bao bì sản phẩm (VD: VB01A001LS).
- Số Serial được in trên tem bẩy mầu, chống giả được gắn ở khu vực lắp Pin. ( VD: 100001).
- Sử dụng Bảo hành điện tử : Phải được kích hoạt trong vòng 30 ngày kể từ ngày mua sản phẩm.

VII. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN
Các thông tin : Họ tên, Email, số điện thoại, địa chỉ lắp đặt khóa ... thu thập trong mục Liên hệ và
kích hoạt bảo hành điện tử bắt buộc phải gửi khi muốn mua sản phẩm và để chúng tôi xác nhận
Kích hoạt bảo hành điện tử nhằm đảm bảo quyền lợi tối đa cho người tiêu dùng.
Chúng tôi cam kết:
1. Chỉ sử dụng các thông tin thu thập để:
- Cung cấp thông tin về sản phẩm đến khách hàng nếu có yêu cầu từ khách hàng.
- Gửi email tiếp thị, khuyến mãi về hàng hóa chúng tôi cung cấp.
- Liên lạc để giải quyết Bảo hành và trong những trường hợp đặc biệt.
2. Thời gian lưu trữ thông tin: Thông tin thu thập được sẽ được lưu trữ cho đến khi có
yêu cầu Hủy bỏ của HĐQT. Còn lại, trong mọi trường hợp sẽ được Bảo mật an toàn trên hệ thống
máy chủ của chúng tôi.
3. Cam kết : Thông tin cá nhân được bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin
cá nhân. Việc thu thập và sử dụng thông tin chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng
trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp
hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin khi không có sự cho phép đồng ý từ Khách hàng. Trong
trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu, chúng tôi sẽ có
trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho
Khách hàng được biết.
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CÁC HIỆN TƯỢNG THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH GIẢI QUYẾT
Hiện tượng

Dùng chìa khóa

Nguyên nhân
- Chìa khóa không chính xác

- Sử dụng chìa chính xác

- Đầu chìa bị hỏng

- Dùng phương pháp khác để mở

cơ, nhưng
không mở được

Phương pháp giải quyết

khóa. Đồng thời gọi chuyên gia đến
- Lõi khóa bị hỏng

để Bảo hành, sửa chữa.
- Mời chuyên gia đến để Bảo hành,

- Ly hợp cơ khí bị lỗi

sửa chữa.

Khóa đã xác
nhận : Vân tay/

- Lắp đặt khóa chưa đúng

mật khẩu hoặc
Thẻ nhớ là
chính xác.
Nhưng không
mở được cửa

- Mời chuyên gia đến để Bảo hành,
sửa chữa.

- Lỗi cơ học của lõi khóa, dây
lõi khóa bị hỏng hoặc dây lõi
khóa không được lắp đúng
- Dấu vân tay không chính xác

- Sử dụng vân tay chính xác để mở

- Dấu vân tay đã bị xóa

hoặc mở bằng phương pháp khác
- Kiểm tra lại dấu vân tay, đặt ngón

Khi xác minh

- Độ lệch vị trí chính xác của

dấu vân tay để

vân tay quá lớn

mở cửa,

tay của bạn ở giữa cửa sổ thu tập
dấu vân tay để thu hẹp khoảng cách
giữa dấu vân tay hiện tại và dấu vân
tay tại thời điểm đăng ký hoặc mở

khóahiện thị xác

cửa bằng các phương pháp khác.

minh thất bại
- Dấu vân tay quá mờ dẫn đến

- Đăng ký lại dấu vân tay khác (Một

không nhận diện được

người nên đăng ký 2 dấu vân tay
trở lên ) hoặc dùng phương pháp
khác để mở cửa.
- Lau tay cho bớt ướt, khô, làm âm

- Tay quá khô, ướt, lạnh

tay hoặc dùng phương pháp khác
để mở cửa.
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THÔNG TIN BẢO HÀNH
Tên sản phẩm

Mã sản phẩm

Tên khách hàng

Địa chỉ

Điện thoại

Ngày mua sản phẩm

Đại lý bản sản phẩm

Chú ý :
Vui lòng điền đầy đủ các nội dung trên và cất giữ cẩn thận. Khi Bảo hành, sửa chữa, bạn phải
xuất trình giấy Bảo hành hoặc sản phẩm đã được đăng ký Bảo hành điện tử . Nếu bạn gặp bất kỳ
vấn đề nào trong quá trình sử dụng, vui lòng liên hệ với đơn vị bán hàng hoặc gọi điện cho số
điện thoại 0815 856 856 kịp thời để tránh những mất mát đáng tiếc.

BẢNG THEO DÕI DỊCH VỤ SỬA CHỮA
Ngày bảo hành

Lỗi gặp phải

Ngày sửa chữa

Người sửa chữa
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Tất cả hình ảnh, nội dung trong sách này thuộc Bản quyền của Công ty CPĐT XD & PT Việt Bắc. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức.

