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راه اندازی و برگشت به تنظی�ت کارخانه ای

۱- باطری را داخل محفظه قرار دهید .
۲- دو شاخه صفحه پشتی را داخل سوکت صفحه جلویی قرار دهید .

ــد . در ایــن حالــت , راه  ــه صــدا در آی ــا ملــودی ب ــد ت ۳- دکمــه تنظیــم مجــدد ( دکمــه کوچــک داخــل قفــل ) را فشــار بدهی
انــدازی اولیــه انجــام گردیــده اســت . راه انــدازی اولیــه بــه معنــای بازگشــت بــه حالــت اولیــه دســتگاه و تنظیــ�ت کارخانــه ای 

می باشد و ¥ام اطالعات ثبت شده قبلی حذف می شود .

ثبت ادمین (                    )

پــس از راه انــدازی اولیــه , نخســتین کارت مســرتی کــه مقابــل صفحــه            نگــه داریــد , چــراغ آبــی روشــن مــی شــود . پــس 
از شنیدن صدای ملودی , کارت مدیر (             )  ثبت شده است .

-     هر قفل مجاز است فقط ۳ کارت مسرت داشته باشد .
-     کارت مســرت مــی توانــد بــه عنــوان مالــک یــک یــا ¥ــام قفــل هــا در یــک پــروژه اســتفاده شــود هــر چنــد کــه بهــرت اســت 

برای مدیریت صحیح یک مجموعه یک کارت مسرت برای ¥ام دستگاه ها استفاده شود .
-     کارت مســرت بــرای ثبــت و حــذف کارت هــا و دســتبند هــا و همچنیــن جهــت قفــل کــردن یــا بازگشــایی قفــل اســتفاده    مــی 

شود .

ثبت دستبند ها و کارت کاربر

کارت مســرت را دو بــار متوالــی مقابــل            قــرار داده , پــس از شــنیدن صــدای ملــودی , دســتبند هــا را روبــروی            بگیریــد 
تا ملودی به صدا در بیاید . دستبند تعریف شده است .

-     حداکµ ۵ عدد دستبند روی هر قفل , قابل ثبت است .
-     برای تعریف کارت کاربر . دقیقا مطابق دستور العمل ثبت دستبند , عمل می کنیم .

ثبت اثر انگشت

کارت مســرت را ۲ بــار متوالــی مقابــل           قــرار دهیــد , بعــد از شــنیدن صــدای ملــودی , ۵ بــار انگشــت مــورد نظــر را روی 
چشمی گذاشته و بر میداریم تا بوق ممتد بکشد . اثر انگشت ثبت شده است .

-     تعداد ۰۴ عدد اثر انگشت روی دستگاه قابل ثبت است .

حذف �امی کارت های کاربر و دستبند ها

کارت مســرت را ۵ بــار متوالــی مقابــل            قــرار دهیــد . بعــد از شــنیدن صــدای ملــودی , ¥امــی کارت هــا , دســتبند هــا و اثــر 
انگشت ها حذف می شوند .

هشدار ضعیف شدن باطری

زمانــی کــه دســتبند یــا کارت را مقابــل           قــرار مــی دهیــد قفــل بــاز مــی شــود و در همیــن زمــان ۸ بــار ملــودی بــه صــدا 
در می آید تا نشان بدهد که باطری ضعیف است و باید تعویض گردد .

باز گشایی اضطراری

در صــورت ضعیــف بــودن باطــری هــا و یــا نبــود باطــری داخــل دســتگاه , یــک عــدد پــاور بانــک را بــا کابــل شــارژر اندرویــد , 
بــه ســوکت مــورد نظــر کــه در قســمت زیــر           قفــل قــرار دارد , وصــل کنیــد . ســپس کارت یــا دســتبند را مقابــل           قــرار 

دهید . قفل باز می شود . 
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راه اندازی و برگشت به تنظی�ت کارخانه ای

۱- باطری را داخل محفظه قرار دهید .
۲- دو شاخه صفحه پشتی را داخل سوکت صفحه جلویی قرار دهید .

ــد . در ایــن حالــت , راه  ــه صــدا در آی ــودی ب ــا مل ــد ت ۳- دکمــه تنظیــم مجــدد ( دکمــه کوچــک داخــل قفــل ) را فشــار بدهی
انــدازی اولیــه انجــام گردیــده اســت . راه انــدازی اولیــه بــه معنــای بازگشــت بــه حالــت اولیــه دســتگاه و تنظیــ�ت کارخانــه ای          

می باشد و ¥ام اطالعات ثبت شده قبلی حذف می شود .

ثبت ادمین (                     )

پــس از راه انــدازی اولیــه , کارت               را مقابــل صفحــه           نگــه داریــد , چــراغ آبــی روشــن مــی شــود . پــس از شــنیدن 
صدای ملودی , کارت مدیر (             )  ثبت شده است .

-     هر قفل مجاز است فقط یک کارت              داشته باشد .
-     کارت               مــی توانــد بــه عنــوان مالــک یــک یــا ¥ــام قفــل هــا در یــک پــروژه اســتفاده شــود هــر چنــد کــه بهــرت اســت 

برای مدیریت بهرت یک مجموعه یک کارت              برای ¥ام دستگاه ها استفاده شود .
ــد بــرای قفــل  ــرای ثبــت کارت مســرت و حــذف کارت هــا و دســتبند هــا اســتفاده مــی شــود و Àــی توان -     کارت              ب

کردن و یا بازگشایی قفل استفاده گردد .

ثبت کارت اصلی (                    )

کارت              را دو بــار متوالــی مقابــل          قــرار دهیــد . پــس از شــنیدن صــدای ملــودی , چــراغ آبــی دســتگاه رشوع بــه 
چشــمک زدن مــی کنــد . اکنــون کارت مســرت را مقابــل           قــرار دهیــد . کارت ثبــت مــی شــود . تــا زمانــی کــه چــراغ آبــی 

در حال چشمک زدن است می توانید هر تعداد کارت یا دستبند مسرت دیگری را به همین ترتیب ثبت کنید .
-     حداکµ ۵ عدد کارت مسرت , قابل ثبت می باشد .

-     کارت مسرت فقط قفل های بسته شده را باز می کند .

ثبت دستبند و کارت کاربر

کارت مســرت را دو بــار متوالــی مقابــل            دهیــد . بعــد از شــنیدن صــدای ملــودی , دســتبند هــا را مقابــل            نگــه داریــد 
تا ملودی به صدا در بیاید . دستبند تعریف می شود .

-     حداکµ ۵ عدد دستبند قابل ثبت است .
-     برای تعریف کارت کاربر , دقیقا مطابق با دستورالعمل ثبت دستبند عمل می کنیم .

حذف �امی کارت های کاربر و دستبند ها

کارت مســرت را ۵ بــار متوالــی مقابــل           قــرار دهیــد . بعــد از شــنیدن صــدای ملــودی , ¥امــی کارت هــا , دســتبند هــا و اثــر 
انگشت ها حذف می شوند .

هشدار ضعیف شدن باطری

زمانــی کــه دســتبند یــا کارت را مقابــل          قــرار مــی دهیــد قفــل بــاز مــی شــود و در همیــن زمــان ۸ بــار ملــودی بــه صــدا 
در می آید تا نشان بدهد که باطری ضعیف است و باید تعویض گردد .

باز گشایی اضطراری

در صــورت ضعیــف بــودن باطــری هــا و یــا نبــود باطــری داخــل دســتگاه , یــک عــدد پــاور بانــک را بــا کابــل شــارژر اندرویــد , 
بــه ســوکت مــورد نظــر کــه در قســمت زیــر             قفــل قــرار دارد , وصــل کنیــد . ســپس کارت یــا دســتبند را مقابــل             قــرار 

دهید . قفل باز می شود .


