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 نصب در هنگام:توجه 
تا مانع دسترسـي سـارقين را پركنيد بدر قبلي تمام سوراخهايقبل از نصب دستگاه  -1

 .به سمت داخل گرديد

آنباز نمـودن . از باز كردن قطعات دستگاه خودداري كنيد ،دستگاهبه دليل پيچيدگي  -2
و دستگاه از شمول گارنتيآسيب شودبروز  سبب بدون دانش فني الزم ، ممكن است

 .خارج شود

به درستي در چهارچوب جاي گرفته است در غير اين صورت بكه در دمطمئن شوي -3
 .زبانه به خوبي كار نمي كند وممكن است گير  نمايد

عليـرغم. نصـب شـوددر معرض تابش مستقيم خورشيد يا ريزش باران  دستگاه نبايد -4
.مقاومت دستگاه در مقابل آب ،باران شديد ممكن است به آن آسيب برساند

استفادهدر هنگام  : توجه
در صورت مفقود شدن كـارت ، حتمـا آن.قرار ندهيد ديگرانكارت يا رمز را در اختيار-1

در صورت لـو رفـتن رمـز. را از حافظه دستگاه پاك كنيد و مجددا بقيه كارتهارا ثبت كنيد
 .عبور حتما آن را تغيير دهيد

 ..شودكه در به درستي بسته  باشيدمراقب ،هنگام ترك منزل  -2

 .با دستگاه با دستان مرطوب  خودداري كنيداز تماس  -3

 .دداري نمائيدواز ضربه زدن  به دستگاه يا فشار زياد به دستگيره ها خ -4

 .مراقب انگشتان خود باشيد،هنگام بازو بسته كردن روكش صفحه كليد  -5

وخشك استفاده كنيد و از آب يا سـاير براي تميز كردن دستگاه فقط از يك پارچه نرم -6
استفاده نكنيد تا هم دستگاه آسيب الكترونيكـي نبينـد و.. مانند بنزين و مواد حل كننده

 .هم رنگ آن دچار آسيب نشود
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اشكاالترفع 
.ن است در هنگام كار مواجه شويد با راه حل آنها درج گرديده استكدر اين قسمت بسياري از مشكالت معمول كه مم

راه حلدليل اشكالوضعيت
پس از جاگذاري باتري سيسـتم كـار

نمي كند
جايگذاري بد باتري يا تماس 

ناقص باتري
باتري را در آوريد و مجددا با دقت جابزنيد

ــارتيردگ عمل ثبت كارت انجام نمي ــوع ك  T-Moneyن
Card(Metro Card)

. توان ثبـت نمـود را نمي T-Moneyبرخي از كارتهاي 
ديگري را امتحان كنيدكارت 

استفاده كنيد 13.56MHZاز كارت متفرقهخروج /كارت ورود

ظرفيت ثبـت كـارت تكميـل
شده است

پس از تكميل ظرفيت ثبت كارت ، هنگام تـالش بـراي
صداي بيپ شنيده مي شود  3ثبت كارت ديگر ، 

صــداي هنگــام ورود رمــز عبــور ،دو
سوت مقطع شنيده مي شود

تمام باتريهارا با هم نو كنيدتعويض باتريهشدار براي 

 Change batteriesپيغام صـوتي  
شنيده مي شود

تمام باتريهارا با هم نو كنيدهشدار براي تعويض باتري

فقط صدا ي بيپ طوالني شنيده مـي
شود ولي در باز نمي شود حتي اگـر
رمز عبور ثبت شده را استفاده كنيد 

زمان تعويض بـاتري سـپري
است شده

ولت دررا باز كنيـدو سـپس تمـام 9با استفاده از باتري 
باتريهارا تعويض كنيد

هنگام باز و بسته كـردن در ، موتـور
خوب كار نمي كنـد و صـداي بيـپ

شنيده مي شود يطوالن

به دليل فاصـله بـين زبانـه و
چهارچوب در ، زبانه گير مي 

كند

قفل را درست نصب كنيد تا  زبانه گير نكند

هنگام باز كردن روكش صفحه  كليد 
ــا تمــاس كــارت  ــام صــوتي ،  ي پيغ

SAFE Mode به گوش مي رسد

قرار دهيد Unlockرا در وضعيت  شب بندسوئيچ است شب بنددر وضعيت  

در هنگــام وارد كــردن رمــز عبــور ، 
يكباره تمام عمليات متوقف مي شود

ورود رمز عبور نادرست سـه
دقيقه2ظرف بار پشت سرهم

در صورت ورود رمـز عبـور نادرسـت سـه بـار پشـت
 دقيقه متوقف مي شود 2سرهم ، تمام عمليات به مدت 

دقيقه بعد دوباره تالش كنيد 5
ولـت در 9جتي با استفاده از بـاتري  

باز نمي شود
ولت درسـت 9اتصال باتري 

نيست يا صحيح وصل نشـده
است

ولت را وصل كنيد و مطمئن شـويد كـه 9دوباره باتري 
قرمز سمت راست ترمينال باتري چشمك  LEDچراغ 
مي زند

در به طور خودكار قفل  نپس از بست
نمي شود

سنسور مشكل دارد يا مگنت 
جدا شده است

به وضعيت دستي برويد و بـا خـدمات پـس از فـروش
تماس بگيريد



18  

  
  بودن در بستهياباز تشخيصسنسور اشكال  برطرف كردن) 8

خودكار دستگاه در وضعيت خودكار، دستگاه بـه سنسـور تشـخيص بـاز و بسـته      براي قفل شدن 
بــودن درب مجهــز گرديــده اســت كــه در صــورت قــرار گــرفتن درب در جــاي مناســب درون 

اگر اين سنسـور درسـت   .چهارچوب ، آن را تشخيص مي دهد و خودبخود درب را قفل مي كند
  :كار نكند، بسته به وضعيت درب 

  :ببودن دردر صورت بسته  -1  
  صداي آالرم ورود غير مجاز شنيده مي شود  -1    
  با استفاده از رمز  يا كارت صداي هشدار را قطع كنيد -2    

  .در آوريد و از دستگاه استفاده كنيد Manualوضعيت قفل را به صورت دستي -3
  

  :بدر صورت باز بودن در -2  
  .ببريد CLOSEنمي توانيد دررا به وضعيت بسته -1    

  .در آوريد و از دستگاه استفاده كنيد Manualوضعيت قفل را به صورت دستي -2
بسـته ، ابتـدا محصـول را در وضـعيت     /درصورت بروز اشكال در سنسور باز -3

خـدمات پـس از فـروش    واحدمورد استفاده قرار دهيد و سپس بـا    Manualدستي
  .تماس بگيريد

  محافظ زبانه  )9
بسته دسـتي بـه   /سوئيچ باز و تالش كنيد باچرخشباشد ب باز ، در Autoدر وضعيت خودكار اگر

اي به طور خودكار باز مي شـود و صـداي هشـدار بـه معنـ      قفل،  آن را قفل كنيد CLOSEسمت 
مراقبت از زبانه شنيده مي شودزيرا بيـرون آمـدن زبانـه قفـل دسـتگاه در حـالتي كـه درب درون        

  .يب به آن گرددچهارچوب قرار ندارد مي تواند منجر به بروز آس
سوئيچ قفل دوگانه عمل نمي كنـد   LOCKاين قابليت محافظت در وضعيت دستي و تحت فرمان 

  .زبانه را نشكنيد سهواٌ مراقب باشيد كهبنابراين 
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  كليدهاي اضطراري
  

در مواقعي كه بخش الكترونيك دستگاه به هر دليلي از كار بيفتد ،به منظور فراهم ساختن امكـان  
كليدهاي اضطراري را يـا  .درب، اين سيستم مجهز به كليد اضطراري مكانيكي مي باشد بازشدن 

همراه خود داشته باشيد يا اينكه آنها را در جايي مطمئن و خارج از منزل يـا محـل نصـب قفـل     
 ..)داخل ماشين يا دفتر و( نگهداري كنيد

  
   هاباتري  :توجه 
  

 دقت كنيدو اتصال كامل آنها باتريها به جهت صحيح باتري  جازدندر هنگام  -1

چنـد نـوع    آلكـاالين اسـتفاده كنيـد و   ) قلمي( AAاستاندارد  1.5Vفقط از باتريهاي  -2
 .باتري مختلف را  با هم مورد استفاده قرار ندهيد

 .از باتريهاي قابل شارژ استفاده نكنيد  -3

،  بكـردن در  و بسـته   هنگـام بـاز  درChange Batteries  هشـدار  شنيدن صداي -4
تعـويض   هـارا  باتري تمام  در اسرع وقت. نشانگر ضعيف شدن ولتاژ باتري مي باشد 

مي توان دسـتگاه    مرتبه 50بسته به نوع باتري پس از شنيدن صداي هشدار تا  .كنيد
ممكـن اسـت    ،در صورت تعويض نكردن به موقـع بـاتري  . را مورد استفاده قرار داد

 .رخ دهد بنشدن خودكار در قفلمان يا مشكالتي از قبيل باز نشدن  قفل با فر

حداقل هر سه ماه يك بار روكش باتري را باز كنيـد و از نشـتي نكـردن آن مطمـئن      -5
 .شويد

همه را يك جـا تعـويض   .مان استفاده نكنيد باتريهاي نو و استفاده شده را همزهرگز  -6
 .كنيد

  .نمي شوندحتي پس از تعويض باتري ، رمز عبور ثبت شده و كارتهاي ثبت شده پاك  -7
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 روش تعويض باتريها
 

  
  
  

از باتريهاي آلكاالين استفاده كنيد زيرا باتريهاي ارزان قيمت يا قابل شارژ نمي توانند دستگاه را به 
  كار بيندازند

  قفل  فني مشخصات  
 75(W)×290(H)×(D)32  )بيرون(قسمت جلو

 75(W)×295(H)×(D)35  )داخل(قسمت اصلي

  DC 6V  تغذيه
(١ set of four 1.5V AA Alkaline batteries) 

  )بار روزانه 10استاندارد استفاده ( يك سال  عمر باتري
  از نوع كارت  20  ثبتقابل تعداد كارت هاي 

ISO 14443A TYPE Metro Card  
 عدد 4  تعداد رموت كنترلهاي قابل ثبت

 C 5 -/+70  درجه حرارت آستانه سنسور

 RH%70كمتر از  رطوبت مجاز

 15C - +50 C-  دماي استفاده

  

 باتري را تعويض كنيد8هر

  همه باتريها يكسان باشند

 به جهت باتري دقت كنيد
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  .فروشگاهها قابل خريد است تمام به راحتي از كتابي ولت 9باتري  -4
ولت ، باتري را به دقت در محل خـود قـرار دهيـد و از     9هنگام استفاده از باتري  -5

  .رمز عبور يا كارت استفاده كنيد
قرمز در سـمت راسـت    LEDچراغ در صورت قرار گرفتن باتري به طور صحيح ،  -

  .ترمينال باتري چشمك مي زند
  
  
  
  
  
  

  
  توسل به زوردر هنگام  هشدار صداي )6

كردن در از بيرون بدون استفاده از رمز يا كـارت ثبـت   در صورت تالش براي باز  -1
  .شده ، صداي آالرم شديد شنيده مي شود

  براي قطع صداي آالرم -2
را فشاردهيد ،  (START) *در صورتي كه رمز عبور را مي دانيد كليد  -1

را فشـاردهيد تـا صـدا     (START) *رمز عبور را وارد كنيد و مجدداٌ كليـد  
  .قطع شود

  .س دادن كارت ثبت شده صداي آالرم قطع مي شودبا تما -2
  

  هشدار وضعيت دستي) 7
صـداي بيـپ    3يك ثانيه پس از بستن درب و قفل نكـردن آن ،  ،دستي قفل شدن  در وضعيت 

  .كه هشدار مي دهد درب را قفل كنيدشنيده مي شود 
  
  

ترمينال اتصال باتري از بيرون
چراغ چك اتصال درست

  باتري از بيرون

 ولت9باتري كتابي
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  ب از داخلروش قفل كردن در  2-1   
  .قفل مي شود ب ، خودبخود فقط با بستن در ،  Autoدر حالت خودكار -1  
  .در قفل مي شود CLOSEبا چرخاندن كليد دستي به سمت  ،  Manualدر حالت دستي -2  

  CLOSEدر صورت قفل شدن درست، راهنماي صوتي اعالم مي كند در هر دو حالت 
  

  قفل شب بند) 3
         راهنمـاي صـوتي اعـالم        )سـمت چـپ  ( بچرخانيـد  LOCKرا بـه سـمت    شب بنـد  سوئيچ قفل   -

  SAFE MODEمي كند
رد و در را با استفاده از رمز ، رموت كنترل يا كارت بـاز كـ  از بيرون ، نمي توان  حالت شب بنددر  :توجه 

  SAFE MODEصوتي اعالم مي كند راهنماي (START) *با فشردن شاسي 
  )راستسمت ( بچرخانيد UNLOCKرا به سمت  شب بندوئيچ س، براي لغو وضعيت شب بند -

  
  قفل كردن در از بيرون) 4
  . خودبخود منجر به قفل شدن آن مي شودب بستن در  ،  در وضعيت خودكار  1-4  

  .روي صفحه كليد در اين وضعيت كار نمي كند (CLOSE) #كليد  
  .، درب را قفل مي كندروي صفحه كليد  (CLOSE) #كليد  زدن، در وضعيت دستي 4 -2  
  

  CLOSEصورت قفل شدن درست، راهنماي صوتي اعالم مي كند در هردووضعيت، در 
  استفاده از تغذيه بيروني) 5

تـوان از  مـي  باتريهاي درون دستگاه دشارژ شده باشند و دستگاه كـار نكنـد ،    اگر -1
  .فراهم نمودولت كتابي  9باتري  استفاده ازتغذيه  الكتريكي دستگاه رابا بيرون 

، چـراغ   #در صورتي كه پس از باال كشيدن روكش صفحه كليد يا فشـردن كليـد    -2
  .استفاده كنيداين روش صفحه كليد روشن نشود از 

بـاز نباشـد و    بدر صورتي از منبع تغذيه بيروني براي دستگاه استفاده كنيد كه در -3
شـنيده شـده    CHANGE BATTERIESو پيغام طوالني شنيده شود رينگ صداي رينگ

  .باشد

5  

  امكانات دستگاه
 راهنماي صوتي - 1

   در.بـوق پخـش مـي شـود     صـداي پيامهاي صوتي يـا  ،بسته به شرايط مختلف كار 
در صورتي كه دسـتگاه  . توضيح الزم در مورد هر پيغام درج شده استجدول زير 

  .مراجعه كنيدرا در مود بوق قرارداده ايد به توضيحات مرتبط با صداي بوق 
  مود بوق  مود سكوت  مود پيغام  توضيح 

 ز كردن در با استفاده از رمزبا
 باز كردن در با استفاده از كارت

  باز كردن در با رموت كنترل 

  
OPEN  

 

 
-  

     زنـــگ طـــوالني 
ــگ  (  ــگ دانـ دينـ

  )دونگ
 قفل كردن از داخل

 قفل كردن در از بيرون

 ثانيـه پـس از بـاز    7باز نكردن در ظـرف  
  كردن قفل توسط كارت يا رمز عبور

  
CLOSE  

  
  

  زنگ كوتاه  _
  )دينگ دانگ( 

 نادرستورود رمز

  دقيقه 2ظرف  نادرسترمز زدن بار 3 
Non- registration  

  رينگ رينگ

يـا تمـاس دادن startفشاردادن شاسي
در  LOCKكارت ثبت شده در وضـعيت  

 شب بند مود قفل

  هنگام ضعيف شدن باتريها

 
Safe mode 

 
 

Change batteries 
 
 :يا حادثه  خطر در هنگام بروز -2

  .دستگيره در به پائين فشارداده شود تا در باز گردد،كافي است از داخل  
 يسنسور حرارت -3
در بـه طـور    ،سنسور تشخيص حرارت  با فعال شدن در صورت آتش سوزي ،  

  .شود و صداي آالرم شنيده مي شود خودكار باز مي
 كارتاستفاده از  -4

  را باز كنيد بدر از بيرون ،مي توانيد  با استفاده از كارت ثبت شده
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 دستي/ تغيير وضعيت خودكار -5

در . خودكار مي باشـد  قفل شدن دستي و قفل شدن دو قابليت اين دستگاه داراي 
پس از گذشت مدت زمان مشخصـي از بسـتن در بـه طـور      Autoحالت خودكار

  .قفل نمي شود ،خودبخوددر  manualو در حالت دستي.خودكار قفل مي شود
 براي درهاي راست بازشو و چپ بازشواستفاده  يتقابل -6

  

 قفل شدن مجدد  به طورخودكار -7

در بـاز  ) توسط كارت يا رمـز عبـور  ( ثانيه از بازشدن قفل 7در صورتي كه بعد از 
قفل مي گردد تا غريبه ها مجـال ورود غيـر مجـاز    نگردد ، به طور خودكار مجددا 

 .نيابند

 نصب ساده و آسان -8
كاربران قفلي ايمن تاندارد كره انجام پذيرفته است كه به اس با طراحي اين محصول

 .ارائه مي دهد

 شب بندقفل  -9
امكـان ورود   شـب بنـد قراردادتـا    را در وضـعيت قفـل   دستگاهاز داخل مي توان  

 .بردو امنيت بيشتري براي كاربران فراهم كندبمتجاوزين را از بين 

 قفل خودكار  -10

در صـورت  .آن مي گردد بخودبستن در منجر به قفل شدن خود ، اين وضعيت در 
قفـل  بخواهيد از داخل دررا با استفاده از دستگيره باز كنيد  فعال بودن شب بند،اگر
  .خودكار عمل نمي كند

 شيطنتت وضد مزاحم -11

براي ممانعت از شيطنت افراد در بازي كردن بـا صـفحه كليـد و يـا تـالش بـراي       
تمـام   بار رمـز نادرسـت وارد شـود  ،    3دقيقه  2اگردر مدت كشف تصادفي رمز، 

 امكـان كـار بـا قفـل     دقيقـه تعليـق ،    2بعد از  دستگاه متوقف مي شودو  عمليات 
 )فراهم مي شود
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  از قفل روش استفاده معمول
  از بيرونب باز كردن در) 1
  استفاده از رمز عبوربا 1 -1

  روكش صفحه كليد را باز كنيد  -1  
  .را فشاردهيد) Start( *شاسي   -    
  .چراغ سفحه كليد با بوق كوتاه چشمك مي زند  -    
  رمز عبور را وارد كنيد -2  
  را فشاردهيديا روكش صفحه كليد را ببنديد)  Start( *شاسي  -3  

  .و چراغ خاموش مي شود OPENما اعالم مي كندنصداي راه -4
  .با استفاده از دستگيره دررا باز كنيد -5

  استفاده از كارتبا 1 -2     
    .كارت خوان تماس دهيد را با كارت ثبت شده -1  
  OPENما اعالم مي كندنصداي راه -2  

  .با استفاده از دستگيره دررا باز كنيد -3
  .كند عمل نميديگر كارتها  Change Batteriesماي صوتي اعالم كندندر صورتي كه راه: توجه

  استفاده از رموت كنترل با 3-1  
  روي رموت كنترل را فشاردهيد OPENشاسي  -1  
  .ثانيه روشن مي شود 3روي رموت كنترل به مدت  LEDچراغ   
  OPENما اعالم مي كندنصداي راه -2  

  .با استفاده از دستگيره دررا باز كنيد -3
  

ثانيه وقت داريد تا دررا باز كنيد در غير اين صورت دوبـاره بـه    7در هريك از روشهاي فوق فقط :  توجه 
  .CLOSEخودكار قفل مي شود و راهنماي صوتي اعالم مي كدطور 

  

  باز و بسته كردن قفل از داخل )2
  ب از داخلروش باز كردن در  1-1   

  .باز مي شود،قفل و درب  ببا پائين فشردن دستگيره در -1  
  .باز مي شود بو پائين دادن دستگيره در OPENبه سمت با چرخاندن كليد دستي  -2
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  نحوه حذف رموت كنترل )  6-1
  
  
  
  
  
  

قبل از استفاده از دستگاه مطمئن شويد كه رموت كنترل حذف شـده و رمـوت كنتـرل    : تذكر
در صورت مفقود شدن  يك رمـوت كنتـرل ، آن را حـذف و    . مورد نظر مجددا ثبت شده است

  .مجددا ثبت كنيد
  
  نحوه ثبت رموت كنترل)  7-1
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  
 4تـا  . براي ممانعت از بروز خطا در هربار تنها مي توان يك رموت كنترل را ثبت كـرد : تذكر

  رموت كنترل قابل ثبت است 

را  چهاربارفشار دهيد SETسوئيچ  -1 ثانيه5به مدترا*كليد
  فشار دهيد

سه صداي بوق تصديق كننـده   -3
ــت  ــات اس ــوت. عملي ــام رم تم

ــذف ــده ح ــت ش ــاي ثب كنترله
  شوند مي

رموتOPENكليد -2
  فشار دهيد را كنترل 

را  چهاربارفشارSETسوئيچ -1
  :دهيد

صداي بيپ  چهارچراغ صفحه كليد با  -
  .زند چشمك مي

در زمان روشن بودن چراغ ، دكمه  -
  رموت كنترل را فشار دهيد

صداي بيپ بلند نمايانگر -3
  تصديق كار است

7  

 راهنماي صوتي زمان تعويض باتري -12
 Changeازطريـق پيـام صـوتي   ، ايـن امـر   باتريهـا  نيـاز بـه تعـويض      زمـان در 

Batteries  بـا شـنيدن ايـن پيغـام در اسـرع وقـت       . داده مي شودبه كاربر اطالع
وگرنه ممكن است بعد از زمـان مقـرر ،قفـل از بيـرون بـاز       ض كنيدويعتباتريهارا 

ش پيغام هشـدار  به محض پختوجه داشته باشيد كه .نشود يا خودبخود قفل نگردد
  .تعويض باتري ، كارتها غير قابل استفاده خواهند گرديد

 بدنه محكم  -13
بتوانـددر  بدنه بيروني ... ساخته شده تا   Die Castبدنه  دستگاه از فلز قدرتمند 

  .و نشكند تاب بياوردتا حد امكان  ضربه مقابل 
 توسل به زورصداي هشدار -14

صداي هشـدار بـه گـوش خواهـد      ،زوردرب  با بازكردن در صورت تالش  براي 
  رسيد

 
 وضعيت دستي هشدار -15

سـه  جهت يادآوري قفل نشـدن ،  ،وضعيت دستي  يك ثانيه پس از بستن درب در
 .خواهدشد بار صداي بوق بيپ بيپ بيپ شنيده

 محافظ زبانه -16
ــار  ــل خودك ــد   در وضــعيت قف ــد ، زدن كلي ــده باش ــته نش ــامالٌ بس ــر درب ك  اگ

OPEN/Close و صداي هشدار شنيده خواهدشد قفل نمي كندب را دستي ، در.  
 OPEN/CLOSE مشكلهشدار در مورد  -17

اگر بين درب و چهارچوب مانعي قـرار داشـته باشـد كـه مـانع عملكـرد صـحيح        
open  وCloseصداي هشدار به گوش خواهد رسيد گردد ،.  

 شب بندتذكر درمورد وضعيت قفل  -18

 safeه، پيغـام صـوتي   شب بندباز كردن در توسط دستگيره در حالت قفل  هنگام

mode   است يادآور وضعيت شب بندشنيده مي شود كه.  
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 )در مدلهاي مجهز به رموت كنترل(رموت كنترل -19
 قفـل  )داخل يا خارج(از فاصله دورترمي توانيد بي سيم  با استفاده از رموت كنترل

  )عدد قابل ثبت است 4حداكثر ( رموت كنترلها بايستي قبال ثبت شوند. را باز كنيد
 كارتن داخل  محتويات  -20

 
 

  
 )باتري كافي است 4براي كار دستگاه فقط (1.5V AA(Alkaline)باتري   8 -

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

 روي در قفل نصب شابلون -
 
 

 كارت

  قسمت جلو
 )يروني( 

  اصليقسمت 
 )داخل( 

  رموت كنترل
 )در مدلهاي مجهز( 

 قسمت زبانه قفل راهنما

13  

  
  نحوه حذف كارت)  4-1

  
  
  
  
  
  
  

پس از نصب ، قبل از استفاده از دستگاه مطمئن شويد كه كارت مورد نظـر پـاك شـده    : تذكر
  .مورد نظر ثبت شده اند است و كارتهاي

  
  نحوه ثبت كارت)  5-1

  
توان با  تماس پشت سرهم آنهـا ثبـت    كارتهارا مي. را مي توان ثبت نمود  كارت 20تا : تذكر
  .نمود

را  دوبار پشتSETسوئيچ-1
  :سرهم فشار دهيد

صداي بيپ چراغ صفحه كليد با دو  -
  زند چشمك مي

 كارتي كه مي خواهيد ثبت شود با كارتخوان تماس دهيد
  عمليات ثبت با سه صداي بيپ كوتاه و يك بيپ طوالني تكميل مي شود -

  :را  دوبارفشار دهيد SETسوئيچ -1
چراغ صفحه كليد با دو صداي بيپ  -

  زند چشمك مي

5به مدت  را  *كليد  -2
  فشار دهيدثانيه 

صداي بوق تصديق3 -3
  كننده عمليات است
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  نحوه تغيير رمز )  3-1
  

  
  
  

  .، قبل از استفاده از دستگاه مطمئن شويد كه  رمز تغيير يافته است پس از نصب: تذكر

  را فشار دهيد *كليد  -3

  :فشار دهيد يك بار را SETسوئيچ  -1

چراغ صفحه كليد با يك صداي بيپ چشمك  -
 مي زند

رمز عبور را وارد در حين روشن بودن المپ ،  -
 .كنيد

 رمز مورد نظر را وارد كنيد -2

 رقمي مي تواند انتخاب شود 12تا 4هر عدد  -

  همان رمزقبلي هم  مي تواند استفاده شود  -

 دوباره رمز مورد نظر را وارد كنيد -4

در صورتي كه رمز اشتباه وارد شود ، عمليات  -
باقي مي ماندتغيير رمز كامل نمي شود و رمز قبلي

صداي بوق تصديق كننده عمليات -6  را فشار دهيد *كليد  -5
  تغيير رمز عبور است

9  

  شناخت دستگاه 

  

ولت كتـابي 9باتري  از(اتصال تغذيه از بيرون
براي كار انـداختن دسـتگاه در مـواردي كـه

 )استفاده كنيدباتريها تخليه شده اند 

مـورد اسـتفاده بـراي: صفحه كليد
 ورود يا تغيير رمز

 كارتهارا با اينجا تماس دهيد:كارت خوان

ن اضطرار مي توان در در زما: اضطراريكليدبراي باز كردن در از بيرون:دستگيره بيروني
 را باآن باز كرد

)پيغامهاي صوتي از اينجا پخش مي شوند(محل بلندگو

المپ چك كردن اتصال تغذيه از بيرون

 1.5V DC LR6باتري   8:روكش باتري
Alkaline 

 پيچ روكش باتري

 قفل يا باز: سوئيچ قفل شب بند

براي باز كردن : دستگيره داخلي
 در از داخل

هنگام باز كردن روكش صفحه كليد يـا فشـردن: چراغ صفحه كليد
 روشن مي شود)شروع(*كليد
در وضعيت دستي ، بـراي بسـتن در از بيـرون اسـتفاده): بسته( #كليد
  شود مي

 براي بستن قفل درون در: پيچ هاي نگهدارنده

يابراي تغيير رمز عبور، ثبت : سوئيچ تنظيمات
 حذف كارت يا عمليات تنظيم

 

در صورت آتش سوزي يا گرماي: سنسور تشخيص حرارت
 زياد، در به طور خودكار همراه صداي هشدار باز مي شود

براي باز كردن يا قفل نمودن در : كليد باز و بسته دستي
 از داخل
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سوئيچ تنظيمات منوي
ه شنيده مي شود و ميتـوانصداي بيپ كوتا SETسوئيچ تنظيماتفشردن يك بار با -1

.رمز را تغيير داد
شـنيده مـي شـود و دو صداي بيپ كوتـاه  SETسوئيچ تنظيمات فشردنبار  با دو-2

ميتوان كارت را ثبت يا حذف نمود
شنيده مي شود و كوتاه سه صداي بيپ SETسوئيچ تنظيمات متوالي فشردنبار  باسه-3

:قفل را به شرح زير تغيير داد تنظيمات مي توان
بيپ طوالني صداي . ثانيه فشاردهيد 5را به مدت   *شاسي : هشدار آتش فعال سازي-1
بيپ طوالني صداي. ثانيه فشاردهيد 5را به مدت #شاسي : حذف هشدار آتش-2
.بيپ طوالني صداي. را در صفحه كليد فشار دهيد 4كليد : دستي قفل فعال سازي-3

.بيپ طوالني صداي. را در صفحه كليد فشار دهيد 6كليد : خودكار قفل فعال سازي-4
بيپ طوالني صداي. را در صفحه كليد فشار دهيد 7كليد : حالت هشدار با بوق فعال سازي-5
عمليـات بـا بيـپ طـوالني. را در صفحه كليد فشار دهيد 8كليد : بدون صداحالت  فعال سازي -6.

.شنيده نمي شود closeيا  openدر حالت بدون صدا ، هيچ پيغام صوتي مانند  .تكميل مي شود
عمليات با بيـپ. را در صفحه كليد فشار دهيد  9كليد): كالمي( حالت هشدار صوتي فعال سازي -7

.طوالني تكميل مي شود
شـنيده  كوتـاه  بيپ   چهار صداي SETسوئيچ تنظيمات متوالي  فشردنبار  باچهار-4

.مي شود و مي توان رموت كنترل را ثبت يا حذف نمود

11  

تغيير تنظيمات/ ثبت يا حذف كارت/تغيير رمز عبور

، ثبت يا حذف كارت يا تغيير تنظيماتآماده سازي براي تغيير رمز ) 1-1
)چدا از چهارچوب(ب بايستي باز باشددردر هنگام كار  -1
.روكش باتري را باز كنيدسپس  .روكش صفحه كليد را باز كنيد -2
چراغ صفحه ثانيه از زمان روشن شدن 7ريزي بايستي ظرف برنامه   SETپس از فشردن كليد  -3

.گردد به طور خودكار لغو مي عمليات  انجام پذيرد در غير اين صورت

)عملكرد مود (اتتنظيمتغييرنحوه ) 2-1

  

:را  سه بارفشار دهيدSETسوئيچ -1
.زند صداي بيپ چشمك مي چهارچراغ صفحه كليد با  -
بودن چراغ ، موردنظر را فشار دهيددر زمان روشن  -

در و روكش صفحه كليد را باز كنيد  وكش باتري را باز كنيدر

مود سكوت

زياد كردن صداي كالم
وضعيت خودكار

انتخاب صداي كالم
غير فعال كردن هشدار آتش سوزي

ثانيه بفشاريد 5را  #كليد

شماره مورد نظر براي -2
فشار دهيد را تنظيم  

كم كردن صداي كالم

انتخاب صداي بوق
وضعيت دستي

صداي بيپ بلند نمايانگر اتمام كار -3
و صحت آن  است

فعال كردن هشدار آتش سوزي
ثانيه بفشاريد 5را  *كليد




