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   فادهتاسدر هنگام نكات مهم  )1

باز نمـودن آن  .  از باز كردن قطعات دستگاه خودداري كنيد ،به دليل پيچيدگي دستگاه -1
و دستگاه از شمول گارنتي بدون دانش فني الزم ، ممكن است سبب  بروزآسيب شود

 .خارج شود

براي تميز كردن دستگاه فقط از يك پارچه نرم وخشك استفاده كنيد و از آب يا سـاير   -2
ا هم دستگاه آسيب الكترونيكـي نبينـد و   استفاده نكنيد ت.. مواد حل كننده مانند بنزين و

 .هم رنگ آن دچار آسيب نشود

. شنيدن صداي بوق هنگام باز كردن در ، نشانگر ضعيف شدن ولتاژ باتري مـي باشـد    -3
 .در اسرع وقت باتري را با همان نوع آلكاالين تعويض كنيد

حتمـا آن  در صورت مفقود شدن كارت ، .قرار ندهيد ديگرانكارت يا رمز را در اختيار -4
در صـورت لـو رفـتن    . را از حافظه دستگاه پاك كنيد و مجددا بقيه كارتهارا ثبت كنيـد 

 رمز عبور حتما آن را تغيير دهيد

چند نوع باتري مختلـف را   : در صورت تعويض باتري به اين نكات توجه داشته باشيد -5
دن باتري ، به جهت صحيح باتري دقت كنيد از گرم كر. با هم مورد استفاده قرار ندهيد

 شارژ نمودن آن و يا اتصال كوتاه كردن آن اجتناب نمائيد

  

  ICOPSمشخصات و ويژگيهاي قفل هاي  )2
  رئوس مطالب 1-2

كارتهاي بـه كارگرفتـه   .فعال مي شودو صفحه كليد ديجيتال  RFتوسط كارت  ICOPSقفل 
بـراي كـارت ورود   رقمـي   12كاربرمي تواند يك عـدد  .شده داراي شماره شناسائي يكتا هستند

رقمي تركيب  12تا  4رمز خروج تعريف نمايد و براي اطمينان بيشتر استفاده از كارت را با يك/
در صورت نزديك نمودن كيف يا ساك حاوي كارت به منطقه تشخيص قفـل ، سيسـتم   . نمايد

 12 تـا  4مي توانيد در را با وارد نمـودن رمـزواژه   IDبدون كارت .عمل نموده و در باز مي شود
  .رقمي نيز باز كنيد

19  

  فلوچارت نصب
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  مشكالت معمول) 8
اغلب مشكالتي كه كاربر ممكن است با آنها برخورد كند به شرح زير تشريح شده انـد و در  

  .شده به سادگي مي توان مشكالت را مرتفع نمود صورت به كار گيري راه حلهاي ارائه
  راه حل  دليل اشكال  وضعيت

پس از جاگذاري بـاتري  
  سيستم كار نمي كند

باتري نامناسب است يا اينكه 
  جهت باتريها درست نيست

بـــاتري را در آوريـــد و 
  مجددا با دقت جابزنيد

ــتگاه   ــس از نصــب دس پ
سوت هشدار مـداوماٌ بـه   

  صدا در مي آيد

جهــــت زبانــــه  انتخــــاب
  راست صحيح نيست/چپ

ــه را عــوض  جهــت زبان
در هنگــام خريــد . كنيــد

قفــل در وضــعيت چــپ 
  تنظيم شده است

عمل ثبت كـارت انجـام   
  نمي گيرد

ــارت    ــه ك ــويد ك ــئن ش مطم
مورد استفاده از نوع درسـت  

  است

كـــــارت انحصـــــاري 
125KHZ  را اســـــتفاده

  كنيد
صــداي ســوت مقطــع   

  شنيده مي شود
تعويض صداي هشدار براي 

  باتري
تمام باتريهارا با هـم نـو   

  كنيد
  عمل بازو بسته شدن 

  بار رخ مي دهد 3-2
مشكل نصب دستگاه ، زبانـه  
به درستي در شكاف در نمي 

  نشيند

ــئول نصـــب و  ــا مسـ بـ
  سرويس تماس بگيريد

فقط صدا شنيده مي شود 
ولــي در بــاز نمــي شــود 
ــا    ــارت ي ــر ك ــي اگ  حت

ثبت شده را اسـتفاده  رمز
  كنيد 

اسـت   شب بنـد در وضعيت 
يا در وضعيت محـافظ سـفر   

  طوالني مدت است

را وارد كنيـد و  رمـز  ابتدا
ســپس كــارت راممــاس 

  .كنيد تا در باز شود
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  مشخصات دستگاه 2-2

حـال توسـط    عـين قـراردارد و در   مصـرف كـم  دستگاه در وضعيت در حالت معمول،  )الف
 تگاه را زير نظر دارد تا در صورت برقراري تمـاس اتصال كارت به دس ،سنسورهاي مادون قرمز

  )الكتريكيدر مصرف توان صرفه جويي  .(به مود روشن  تغيير وضعيت دهد ،پ
بـه   RFIDچون اين كارتهـا  از  . است  آسانترو حمل  امنيت بيشتربراي  استفاده از كارت)ب

 3كارت استفاده مي كنند ، در صورت نزديك شدن كـارت بـه فاصـله     IDهمراه شماره يكتاي 
تعريف  IDكارت  12براي هر قفل مي توان  .  سانتيمتري ، قفل به صورت خودكار باز مي شود

  .است مكان دلخواه مانند منزل يا دفتر  اين دستگاه مناسب استفاده در..و ثبت نمود
قفـل را بـاز   رقمـي   12تا 4و با استفاده از رمز  بدون استفاده از كارت هم چنين مي توان  )ج

  .وجود داردبراي ايمني بيشتر امكان تغيير رمز نيز . نمود 
  .را براي مدت زمان زيادي بازنگهداشت  )درب(قفلمي توان  Manualوضعيت دستي در )د
  .، بوق هشداري به صدادرمي آيد  درب با زوردر صورت تالش براي باز كردن  )ه
كاربر مي تواند براي ساير كاربران پيغام با توجه  به امكان ضبط پيغام صوتي برروي قفل ،  )و

  .صوتي بگذارد
  )مجهز به رموت درمدلهاي ( بازكرددور  ازراهتوسط رموت كنترل  مي توان قفل را  )ز
  .متن پيامها و نوشته ها خواناستبه دليل روشنايي مناسب فراهم شده،  )ح
مي توان توسط اتصـال يـك بـاتري از     ،باتري هاي دستگاه  دشارژشدن كامل  در صورت)ط

  .بيرون در، قفل را مورد استفاده قرار داد
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  مشخصات فني) 3
 75(W)×33(H)×(D)296  )بيرون(قسمت جلو

 75(W)×40(H)×(D)296  )داخل(قسمت اصلي

 DC 6V (four 1.5V AA Alkaline  جلو  تغذيه
batteries) 

 DC 4.5V (three 1.5V AAA Alkaline  رموت كنترل
batteries) 

  )بار روزانه 15استاندارد استفاده ( يك سال  عمر باتري
  12تا  00كارت شماره  12  تعداد كارت هاي ثبت شده

 Dot LED with high brightness  پنجره نمايش
: 140 units (7×20) 

  متر در مسير مستقيم بدون مانع 50حدود   فاصله براي استفاده رموت كنترل
  

ــانس  فركـــــ
  دريافت/ارسال

125KHz/125KHz 
  

 خروجي استاندارد

  
500 � /m or below 

  

 LC resonance  نوع اسيالتور
  

 Non-modulation نوع مدوالسيون
  

ــواج   ــت ام فرم
  راديوئي

NON 
  

سيستم
  مخابراتي

Simplex operation System 
  

�3k  وزن  
  

درجه حرارت
  رطوبت/محيط 

-20℃~70℃ 
/95% 

  

  جدول مشخصات آنتن
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  )آالرم(ها هشدار) 6-7
  
نادرست وارد شود ، سوت هشدار شنيده مي شود و كليد تـا  رمز اگر سه بار پشت سرهم) 1
  .دقيقه كار نمي كند 1
اگر از سمت بيرون  تالش شود تا در به زور باز شود و سنسوردرب اين امر را به مـدت  ) 2
پـس از يـك ثانيـه ، سنسـور بـه       حتي اگر( ثانيه حس كند ، صداي بلندي توليد مي شود  1

  )وضعيت نرمال برگردد ، صداي هشدار ادامه مي يابد
و قسمت بيروني قطـع  ) داخل( اگر سيم متصل كننده بردهاي الكترونيكي بين بدنه اصلي ) 3

  .شود ، بالفاصله صداي سوت شنيده مي شود
صـداي   Open/Closeبسـته  /در صورت ضعيف شدن باتريها ، هنگام استفاده از كليد بـاز ) 4

  .ثانيه شنيده مي شود 1سوتي به مدت 
اگر درب كامالٌ بسته نشود ، سيستم قفل كننده سه بار تالش مي كند و سـپس يـك بـوق    ) 5

  .هشدار ايجاد مي كند و زبانه قفل به جاي اول خود برمي گردد 
  
  روش قطع هشدار صوتي) 7-7
  
  )تماس داده شود IDوارد شود و يا كارت رمز الزم است كه يا( قطع صدااز بيرون) 1
الزم است كه باتري از جادرآورده شود و مجددا در جاي خـود قـرار   ( قطع صدا از داخل) 2

  )گيرد
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  براي لغو از داخل )2
باز مي كنيد يا اينكه باتري را از جـا   Open/Closeزماني كه از داخل در را با استفاده از كليد 

  .لغو مي شود شب بنددر آورده و مجدداٌ جابزنيد ، قابليت 

  
 

در را بـاز  رمز هستيد نمي توان فقط با وارد كردن شب بنددر هنگامي كه در وضعيت : توجه
  .كرد
  
  محافظ سفر) 5-7

در سمت داخل و هم چنين رموت كنترل را عير فعال مي كند  Open/Closeاين قابليت كليد 
  .اين قابليت از بيرون فعال مي شود. 
  
روكش صفحه كليد را باز : قابليت محافظ سفر طوالني مدت به اين شيوه فعال مي گردد )1

سپس كارت ثبت شـده   *سپس رمز سپس كليد  #كليد :  كنيد به ترتيب زير وارد كنيد 
 .را تماس دهيد و در انتها روكش صفحه كليد را ببنديد

  
مزرا وارد كنيد و سپس در هنگام برگشت از مسافرت روكش صفحه كليد را باز كنيد ، ر )2

همان كارتي كه قبال مورد استفاده قرار داده بوديد را تماس دهيد تا در باز شـود و ايـن   
اگر در ابتدا كارت را تماس دهيد يـا تنهـا رمـزرا وارد كنيـد صـداي      . قابليت لغو گردد 

 .سوت هشدار شنيده مي شود و در باز نمي شود

  .كردنمي توان دررا باز رمز تنها با: توجه
  

5  

 محتويات داخل كارتن)4

  
  

 1.5V AA(Alkaline)باتري   4 -

  1.5V AA(Alkaline)باتري رموت كنترل  3 -
 كارت گارانتي -

 نقشه نصب روي در -
 سو در روكش باتري موجود است 6يك آچار  -

  
  

  رموت كنترل
  در مدلهاي داراي( 

 )رموت كنترل     

  اصليقسمت 
 )داخل(   

  جلوقسمت 
 )يروني(   

سه كارت براي  راهنما
 خروج/ورود 

 قسمت زبانه قفل
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  نام هر قسمت) 5
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  شب بندقابليت ) 4-7
اسـت كـه همـه افـراد خـانواده در منـزل        اين قابليت ازداخل فعال مي گردد ومناسب زماني

  .حضور دارند
  فعال كردن شب بند -

 Open/Closeكليد ) سنسور اتصال در را حس كند(براي راه اندازي اين قابليت در را ببنديد 
ثانيه به طور يكنواخت فشاردهيد صداي سوت شنيده مي شود و در دوقفله مي  5را به مدت 

رون  ، الزم است كه ابتدا پس از باز كردن روكش صـفحه  حال  براي بازكردن در از بي. شود
در ايـن حالـت رمـوت    . وارد شود و بالفاصله كارت با قفل تمـاس داده شـود  رمز كليد ابتدا

يكبار مصـرف   شب بندقابليت . كنترل و كليد بازو بسته از داخل همچنان قابل استفاده است
  .است و با باز شدن در لغو مي گردد

 
 بند شبلغو قابليت  -

  
  براي لغو از بيرون )1

بايستي روكـش صـفحه   )  باز كردن در از بيرون( براي لغو نمودن اين قابليت از سمت بيرون
تماس بيابدتا در باز شود و همزمان  IDوارد شود و پس از آن كارت رمز كليد باز شود سپس

مـي   درصورتي كه اول كارت را تماس بدهيد صداي سـوت شـنيده  .اين قابليت نيز لغو شود
  .شود را وارد كنيد صداي معمول شنيده مي شود اما در باز نميرمز شود و اگر فقط
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  Automatic/Manualخودكار / قابليت دستي) 3-7
  Automaticمود خودكار -

اين قفل در حالت معمول استفاده پس از بسته شدن در به طور خودكار بعد از گذشت زمان 
توصيه مي شود اگر مورد خاصي مانند مهماني وجود ندارد همواره در . خاصي قفل مي شود 

  .همين وضعيت خودكار باقي بمانيد
وي بدنه اصـلي بـاز و بسـته    ر Open/Closeاز سمت داخل مي توانيد دررابا استفاده از كليد 

  .كنيد

  
  

  .باز كنيدرمز يا IDاز سمت بيرون مي توانيد در را بااستفاده از كارت 
  .ثانيه قفل مي شود 5اگر در بسته شود به طور خودكار ظرف 

  
  Manualوضعيت دستي -

  :اين وضعيت بعضي قابليتهاي قفل را متوقف مي كند و روش كار با آن به شرح زير است
متوقـف   Automatic، قابليـت خودكـار    Manualدرصورت قراردادن كليد در وضعيت  )1

بـراي صـرفه   ) مانند آمدوشد مهمانان( در صورتي كه رفت و آمد زياد است . مي شود 
اگر به صورت دستي در قفـل شـود   .جويي در مصرف باتري از اين قابليت استفاده كنيد

 .باز كردرمز رت يامي توان از بيرون آن را با استفاده از كا

  
يــا كليــد  Manualبــراي بــازو بســته كــردن قفــل مــي توانيــد بــا اســتفاده از دســتگيره  )2

Manualهم چنين از بيرون با بازو بسته كردن روكش صفحه كليـد از بيـرون   .عمل كنيد
 .نيز مي توانيد دررا قفل كنيد

  

7  

  تنظيمات و دستورالعملها) 6
  .دستي قرار دهيد manualدر هنگامي كه مشغول تنظيم هستيد دستگاه را در وضعيت 

  )انتخاب راست يا چپ( انتخاب جهت زبانه ) 1-6
  .انتخاب جهت  انجام شوددرهنگام نصب قفل بايستي 

اگـر درب در  .دستگاه در وضـعيت چـپ قـرار دارد   ) تنظيم شده در كارخانه( در حالت اوليه 
  .فته است ، بعد از تغيير جهت زبانه تنظيمات را تغيير دهيدسمت راست قرار گر

  روكش صفحه  كليد را ببنديد -1
  
  
  
  
  
  
ثانيه كليـدهاي   3روكش باتري را برداريد و به مدت  -2

CARD   وP/W را همزمان فشار دهيد.  
  
  

  

  
  
اين كار سبب تنظيم جهت قفـل شـده و صـداي     - 3

  .گرددسوت شنيده مي شود و جهت معكوس مي 
  
  .بايستي متناسب با جهت راست يا چپ بچرخد manualمكان دسته  -4
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  براي ورود و خروج IDثبت و حذف كارت )2-6
  ثبت يا تغيير كارت براي ورود)  الف
روكش صفحه كليـد بيرونـي را بـاز    ) 1  

  كنيد
ــد  ) 2  ــد و كلي ــاتري را برداري روكــش ب

CARD را فشاردهيد  
  
  
  
  
 P 00صداي سوت شنيده مي شـود و پيـام   ) 3 

  .نمايش داده مي شود
  
  
  
 كارت را با قفل مماس كنيد تا ذخيره شود) 4

براي ثبت چنـد كـارت پشـت    ( 
را تكرار  4تا  2سرهم ، عمليات 

  )كنيد
  
مود عمل خاتمه مـي يابـد و   ) 5

انجـام اولـين   پـس از  ( كارتها در حافظه ذخيره مي شوند و سوت هشدار شنيده مي شـود 
ثانيه عمليات بعد كنسل  8ثانيه انجام شود و در پايان  8ثبت، عمليات بعدي بايستي ظرف 

  )مي شود و به طور خودكار خاتمه مي يابد
  
  

13  

  از قفل استفاده معمول) 7
   استفاده از صداي ضبط شده) 1-7

، پيـام   OPENاز بيرون ، همزمان با نمـايش پيـام    IDيا كارت رمز هنگام باز كردن در توسط   
پيـام  .  شـود  اگر صدايي از قبل ضبط نشده باشد ، صدايي پخـش نمـي  . صوتي پخش مي شود 

در . تازماني پخش مي شود كه در باز باشد و با بسته شدن در ، پيام صوتي نيز قطـع مـي شـود    
  .اخل دررا با استفاده از رموت كنترل باز نمائيد ، پيام صوتي پخش نخواهد شدصورتي كه از د

  روش باز كردن قفل) 2-7
  .با نزديك كردن كارت قبال ثبت شده به قفب ، قفل باز مي شود: با استفاده از كارت -
ود و وارد شـ رمز ثانيه فرصت داريدتا 5پس از بازكردن روكش صفحه كليد ،  : با استفاده از رمز -

به صورت زير اسـت كـه ابتـدا    رمز ترتيب وارد كردن.در غير اين صورت عمليات كنسل مي شود
وارد شـود و در  رمـز  زده شـود سـپس   #وارد شوديا اينكه ابتدا كليد  #و مجددا رمز سپس #كليد 

  .انتها روكش صفحه كليد بسته شود و به اين ترتيب قفل باز مي شود

  
  .صدايي ضبط شده باشد پخش مي شوداگر  OPENدرمدت زمان نمايش 

  
 5پس از گذشت . ثانيه  منجر به قفل شدن خودكار آن مي گردد 5بسته شدن درپس از  -

ثانيه از بسته شدن در حتي اگر از سمت داخل با دستگيره بسته شود ، به طور خودكـار  
 .قفل مي شود
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  قابليت پيغام گذاري) 5-6
خوش آمد گويي در هنگام ورود يا خروج مورد  ياپيغام ضبط شده مي تواند به عنوان راهنما 

  استفاده از آن در محيط خانوادگي جذاب و مفيد است .قرار گيرد  استفاده
  ضبط پيغام) الف

  .ثانيه خالصه كنيد 20تا  3پيغام خودرا در مدت زمان 
روكش صفحه كليد را باز كنيـد ،   )1

ــد  ــد و  Recordكلي ــار دهي را فش
پيغام مـورد نظـر خـودرا نزديـك     

تازمـاني كـه   ( ميكروفن بيان كنيد
اده مـي شـود   فشارد Recordكليد 

  )ضبط ادامه دارد
 Recordپس از خاتمه پيغام كليد  )2

( را رها كنيد تا ضبط تمـام شـود   
  )صداي سوت نشانگر پايان كار است

 روكش صفحه كليد را ببنديد )3

  حذف پيغام) ب
اگرپس از باز كـردن روكـش صـفحه    ) 1

را يك بار به آرامي    Recordكليد ،  كليد 
فشاردهيد ، محتواي ضبط شده قبلي پاك 

در لحظه فشار كليـد تمـام آنهـا    .( مي ود
  )پاك مي شوند

  
  .روكش صفحه كليد را ببنديد) 2

  .براي افزايش عمر باتري ، پيغامهاي غير ضروري را پاك كنيد: تذكر
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  IDحذف كارت ) ب
ثانيـه   3روكش صفحه كليد بيروني را باز كنيد و درپوش باتري را برداريـد و بـه مـدت    ) 1  

  .ر همزمان فشاردهيدرا به طو P/Wو  CARDكليدهاي 

  
  كارت ثبت شده اي را كه مي خواهيد از حافظه دستگاه پاك كنيد با قفل مماس كنيد ) 2  

  
پـس از انجـام   (  .عمل پاك شدن انجام شده و سوت هشدار اين امررا اعالم مـي كنـد  ) 3

بعـد  ثانيه عمليات  8ثانيه انجام شود و در پايان  8اولين ثبت، عمليات بعدي بايستي ظرف 
  )كنسل مي شود و به طور خودكار خاتمه مي يابد

را به طـور همزمـان     #و  *كليدهاي  1براي حذف گروهي كارتها، پس از اقدام مرحله ) 4
در هنگان حذف گروهي ، تمام كارتهـاي ثبـت شـده    ( فشاردهيد و صداي سوت مي آيد 

  )در استفاده از اين قابليت دقت كنيد. قبلي حذف مي شوند 
در صورت گم كردن يك كارت ،پس از پاك كردن گروهي كارتها ، دوباره كارتهاي : تذكر

  .)موجود را ثبت كنيد تا امنيت بهتري داشته باشيد
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  تغيير رمز واژه/ ثبت ) 3-6
را  P/Wروكش صفحه كليد را بـاز كنيـد و روكـش بـاتري را برداريـد و سـپس كليـد        ) 1

  .فشاردهيد

  
  .نمايش داده مي شود PS 0همراه با صداي سوت پيام ) 2

  
در اين زمان ، شـماره اي كـه آخـرين بـار وارد شـده نمـايش داده مـي        . را وارد كنيدرمز )3

رقمي  باشد و اعداد با رقـم بيشـتر در حافظـه ذخيـره      12تا  4رمز واژه مي تواند اعداد .شود
  .نمي شود

  
  .شودرا فشار دهيدتا كار تمام شده و صداي سوت شنيده  P/Wكليد ) 4
دقيقه كار نخواهـد   1بار پشت سرهم وارد شود ، كليد به مدت  3نادرست رمز درصورتي كه 

  .كرد
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   ثبت و حذف رموت كنترل) 4-6
 open/Closeبسته/براي اين امركليد باز.شما مي توانيد بدون  نزديك شدن به در آن را بازكنيد

ت كنترل فقط در مدلهايي كـه مجهـز   توجه داشته باشيد كه رمو. ثانيه فشاردهيد 1را به مدت 
  .شده اند قابل استفاده است

   ثبت رموت كنترل) الف
روكـــــش صـــــفحه كليـــــد را  )1

روكش باتري را باز كنيـد و  .ببنديد
  .را فشاردهيد CARDكليد 

  

نمـايش داده   PRPGروي صفحه نمـايش پيـام    )2
  .ميشود

  
. روي رموت كنترل را فشاردهيد Registryكليد  )3

بهتر است اين كار را بـا يـك ميلـه نـازك     
ثانيـه   5انجام دهيد درصورتي كـه ظـرف   

  .فشارداده نشود عمليات پايان مي يابد
  كار تمام مي شود )4
  

 
 
  حذف رموت كنترل) ب

روي رموت كنترل فشارداده نشود ، به طور خودكار رموت   Registry، كليد  3اگر در مرحله 
در صورت مفقود شدن رموت كنترل ، امكان ثبت به طور خودكار از ( ترل حذف مي شود كن

  .)بگذرد 2تا  1ثانيه از اجراي عمليات  5بين مي رود در صورتي كه 
  


