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ً - 1حَُ چک کزدى شارص باتزی:
 صفحِ کلیذ را لوس کٌیذ. دکوِ  9را تسًیذ. -دکوِ  #را لوس کٌیذ

 - 2چگًَگی عولکزد در سهاى اتوام باتزی:
 درب پاییي دستگیرُ را تاز کٌیذ. تاتری کتاتی ٍ 9لت را تِ هحل هشخص شذُ ،اتصال دّیذّ -وسهاى کارت /رهس خَد را ٍارد کٌیذ.

- 3چگًَگی استفادُ اس کلید هکاًیکی:
 درب پاییي دستگیرُ را تاز کٌیذ. کلیذ را داخل قفل تچرخاًیذ. سپس دستگیرُ را تِ پاییي حرکت دّیذ.- 4طزیقِ ٍارد شدى با استفادُ اس رهش:
 صفحِ کلیذ را لوس کٌیذ. اعذاد ظاّر هیشًَذ. رهس خَد را ٍارد کٌیذ. سپس * را لوس کٌیذ.ً- 5حَُ تغییز اس حالت ًزهال بِ حالت سزپزستی
 درپَش تاتری را تاز کٌیذ. دکوِ R/Cرا تِ هذت  5ثاًیِ ًگْذازیذ رهس را ٍارد کٌیذ. -سپس دکوِ #را لوس کٌیذ

 رهس سرپرستی دلخَاُ خَد را ٍارد کردُ ٍ کلیذ  #را تسًیذ ٍ هجذدا رهس سرپرستی را تکرار کٌیذ. -در ًْایت کلیذ #را تسًیذ

ً - 6حَُ تغییز اس حالت سزپزستی بِ حالت ًزهال:
 درپَش تاتری را تاز کٌیذ. دکوِ 10keyرا تِ هذت  5ثاًیِ ًگْذاریذ. رهس سرپرستی را تسًیذ. سپس  #را تسًیذ رهس دلخَاُ را ٍارد کٌیذ. دکوِ  #را تسًیذ. رهس خَد را هجذدا ٍارد کٌیذ دکوِ  #را تسًیذ.ً- 7حَُ ثبت رهش هحزهاًِ در حالت ًزهال:
 درپَش تاتری را تاز کٌیذ. دکوِ 10keyرا تِ هذت کَتاّی فشار دّیذ. رهس دلخَاُ خَد را ٍارد کٌیذ. دکوِ * را لوس کٌیذ ( .اگر ًیاز تِ تعریف رهس دٍم یا سَم ٍ ...داریذ رهسّا را تِ ترتیة ٍارد کردُ ٍ تعذ از ّر رهس* را تسًیذ)
 اگر فقط یک رهس هیخَاّیذ تعریف کٌیذ دکوِ * را در آخر 2تارتسًیذ.

ً- 8حَُ ثبت کارت در حالت ًزهال :
 درپَش تاتری را تاز کٌیذ. -دکوِ 10keyرا تِ هذت کَتاّی فشار دّیذ.

 کارتْا را یکی ،یکی جلَی قفل ًگْذاریذ. دکوِ * را لوس کٌیذ.ً - 9حَُ پاک کزدى ّوِ کارتْا در حالت ًزهال :
 درپَش تاتری را تاز کٌیذ. دکوِ 10keyرا تِ هذت کَتاّی فشار دّیذ. دکوِ  #را فشار دّیذ. رهس را ٍارد کٌیذ دکوِ  #را فشار دّیذ. دکوِ  5را لوس کٌیذ.  #را لنس کٌیذً- 10حَُ ثبت اثزاًگشت در حالت ًزهال :
 درپَش تاتری را تاز کٌیذ. دکوِ 10keyرا تِ هذت کَتاّی فشار دّیذ. اًگشت خَد را رٍی سٌسَر قرار دّیذ. ترای تار دٍم اًگشت خَد را رٍی سٌسَر قرار دّیذ. ایي عول را تا 3هرتثِ تکرار کٌیذ. اثراًگشت شوا ثثت شذ. در آخر دکوِ * را تسًیذ.ً- 11حَُ پاک کزدى اثزاًگشتّا اس حافظِ قفل در حالت ًزهال :
 درپَش تاتری را تاز کٌیذ. دکوِ 10keyرا تِ هذت کَتاّی فشار دّیذ. دکوِ #را لوس کٌیذ رهس خَد را ٍارد کٌیذ. دکوِ #را لوس کٌیذ. -عذد  6را تسًیذ.

 دکوِ #را تسًیذ اثر اًگشت ّا از حافظِ قفل پاک شذ.ً- 12حَُ تعزیف اثزاًگشت سهاًی کِ درپَش سٌسَر خزاب
است:
 درپَش تاتری را تازکٌیذ. دکوِ 10keyرا تِ هذت کَتاّی فشار دّیذ. عذد  3را لوس کٌیذ. دکوِ #را لوس کٌیذ. اًگشت خَد را رٍی سٌسَر قرار دّیذ.  3هرتثِ ایي کار را تکرار کٌیذ. -هراحل ثثت تکویل شذ.

ً- 13حَُ ثبت رهش در حالت سزپزستی :
 درپَش تاتری را تاز کٌیذ دکوِ R/Cرا تِ هذت کَتاّی فشار دّیذ. کارت/کذ سرپرستی را ٍارد کٌیذ دکوِ #را تسًیذ دکوِ 1را تسًیذ دکوِ #را لوس کٌیذ رهس جذیذ را ٍارد کٌیذ دکوِ * را تسًیذ ترای ثثت رهسّای تیشتر هراحل تعذی را طی کٌیذ رهس دیگری ٍارد کٌیذ دکوِ* را تسًیذ ترای ثثت ًْایی رهسّا در ًْایت * تسًیذ. -حذاکثر  10رهس قاتل ثثت هیثاشذ

ً- 14حَُ تعزیف کارت در حالت سزپزستی :
 درپَش تاتری را تاز کٌیذ دکوِ R/Cرا در هذت کَتاّی فشار دّیذ کارت/رهس سرپرستی را ٍارد کٌیذ دکوِ #را لوس کٌیذ دکوِ 2را تسًیذ دکوِ #را لوس کٌیذ عذد  01را ٍارد کٌیذ ( 01تِ عٌَاى کذ کارت تعریف هیشَد) دکوِ  #را تسًیذ کارت را جلَی پٌل قفل تگیریذ در صَرت توایل تِ تعریف کارتْای تیشتر(حذاکثر تا  50عذد)،هراحل زیر را طی کٌیذ
 عذد  02را ٍارد کٌیذ دکوِ  #را لوس کٌیذ کارت تعذی را هقاتل قفل ًگِ داریذ دکوِ  #را تسًیذ ترای تعریف کارتْای تعذی از اعذاد 03تا 50استفادُ کٌیذ در ًْایت جْت تکویل هراحل ثثت کارتْا دکوِ * را تسًیذ.ً- 15حَُ حذف تواهی کارتْا در حالت سزپزستی:
 درپَش تاتری را تاز کٌیذ دکوِ  R/Cرادر هذت کَتاُ فشار دّیذ. کارت/رهس هذیریت را ٍارد کٌیذ دکوِ  #را لوس کٌیذ دکوِ  5را تسًیذ -دکوِ  #را لوس کٌیذ

ً- 16حَُ حذف کارتْا بِ صَرت تکی در حالت سزپزستی
 پس از گشَدى درپَش تاتری دکوِ R/Cرا تِ هذت کَتاُ فشاردّیذ
 کارت/کذ سرپرستی را ٍارد کٌیذ دکوِ  #را لوس کٌیذ دکوِ  8را تسًیذ هجذدا دکوِ #را لوس کٌیذ عذد هتعلق تِ کارت را ٍارد ًواییذ ()50....،01،02 دکوِ #را تسًیذ -در آخر * را تسًیذ.

ً- 17حَُ تعزیف اثز اًگشت در حالت سزپزستی:
 درپَش تاتری را تاز کٌیذ دکوِ R/Cرا در هذت کَتاّی فشار دّیذ کارت /رهس سرپرستی را ٍارد کٌیذ دکوِ #را تسًیذ دکوِ  3را تسًیذ دکوِ #را لوس کٌیذ عذدی ترای اثر اًگشت خَد هشخص کٌیذ ()100....،001،002 دکوِ #را تسًیذ اًگشت خَد را رٍی سٌسَر ًگِ داریذ ایي عول را  3هرتثِ تکرار کٌیذ ترای تعریف اثر اًگشت ّای تیشتر هراحل تعذی را طی کٌیذ کذ  002را ٍارد کٌیذ دکوِ  #را تسًیذ اًگشت خَد را رٍی سٌسَر ًگْذاریذ ٍ ایي عول را  3هرتثِ تکرارکٌیذ.

 -در پایاى دکوِ * را تسًیذ

ً- 18حَُ حذف تواهی اثز اًگشت ّا در حالت سزپزستی:
 درپَش تاتری را تاز کٌیذ. دکوِ  R/Cرا تِ هذت کَتاّی فشار دّیذ. کارت/کذ سرپرستی را ٍارد کٌیذ دکوِ  #را لوس کٌیذ دکوِ  6را تسًیذ دکوِ  #را لوس کٌیذً- 19حَُ حذف اثز اًگشت ّا بِ صَرت تکی در حالت
سزپزستی:
 درپَش تاتری را تاز کٌیذ دکوِ R/Cرا تِ هذت کَتاُ فشار دّیذ کارت/کذ سرپرستی را ٍارد کٌیذ دکوِ #را لوس کٌیذ دکوِ  9را تسًیذ دکوِ #رالوس کٌیذ عذد هرتَط تِ اثر اًگشت را ٍارد کٌیذ)100،...،001،002(. -دکوِ #را تسًیذ سپس * را تسًیذ

ً- 20حَُ تعزیف رهش هْواى :
 صفحِ کلیذ را لوس کٌیذ دکوِ #را تسًیذ کارت /کذ سرپرستی را ٍارد کٌیذ -دکوِ #را تسًیذ

 عذد  9را ٍارد کٌیذ رهس هْواى را ٍارد کٌیذ دکوِ #را تسًیذ هجذدا رهس هْواى را ٍارد کٌیذ -سپس #را تسًیذ

- 21تغییز رهش سزپزستی :
 درپَش تاتری را تاز کٌیذ دکوِ  R/Cرا در هذت کَتاُ فشار دّیذ. دکوِ #را لوس کٌیذ کارت/رهس سرپرستی را ٍارد کٌیذ دکوِ  #را لوس کٌیذ دکوِ  0را تسًیذ دکوِ  #را لوس کٌیذ رهس جذیذ سرپرستی را ٍارد کٌیذ دکوِ #را لوس کٌیذ -هجذدا رهس جذیذ را ٍارد کردُ ٍ  #را تسًیذ

ً- 22حَُ تغییز کارت سزپزستی :
 درپَش تاتری را تاز کٌیذ دکوِ  R/Cرا تِ هذت کَتاّی فشار دّیذ دکوِ #را تسًیذ کارت/رهس سرپرستی را ٍارد کٌیذ دکوِ #را تسًیذ دکوِ  1را تسًیذ -دکوِ #را تسًیذ

 کارت جذیذ سرپرستی را جلَی پٌل ًگِ داریذ( حذاکثر  3کارت) -دکوِ* را تسًیذ.

ً- 23حَُ ٍرٍد با رهش :
 صفحِ کلیذ را لوس کٌیذ رهس را ٍارد کٌیذ دکوِ* را تسًیذ -دستگیرُ را تِ سوت پاییي تکشیذ.

ً- 24حَُ ٍرٍد با کارت :
 کارت ثثت شذُ را جلَی قفل ًگِ داریذ -دستگیرُ را تِ سوت پاییي تکشیذ

ً- 25حَُ ٍرٍد با اثز اًگشت:
 اًگشت خَد را رٍی سٌسَر اثر اًگشت تگیریذ دستگیرُ را تِ سوت پاییي تکشیذً- 26حَُ باس کزدى در بِ صَرت بی صدا:
 دست خَد را تصَرت  3ثاًیِ رٍی قفل ًگْذاریذ سپس رهس خَد را ٍارد کٌیذ دکوِ * را لوس کٌیذ دستگیرُ را تِ سوت پاییي تکشیذً- 27حَُ قفل کزدى در  ،در حالت اتَهاتیک:پ
 -کافیست درب را تثٌذیذ.درب تِ صَرت اتَهاتیک قفل هی شَد.

ً- 28حَُ قفل کزدى درب  ،در حالت دستی :
 در را تستِ ٍ پٌل را لوس کٌیذ. دکوِ  0را لوس کٌیذ درب قفل هی شَد- 29چگًَِ درب را اس داخل در حالت اتَهاتیک قفل کٌین :
 درب را تثٌذیذ درب تِ صَرت اتَهاتیک قفل هی شَد.- 30چگًَِ درب را اس داخل در حالت دستی قفل کٌین:
 درب را تثٌذیذ دکوِ قفل دستی را کِ در پشت قفل قرار دارد ،فشار دّیذ درب قفل هی شَد- 31چگًًَِ ،حَُ قفل شدى درب را تعییي کٌین؟( حالت دستی
یا اتَهاتیک)
 پٌل قفل را لوس کٌیذ دکوِ #را تسًیذ رهس/کارت را ٍارد کٌیذ دکوِ #را تسًیذ عذد  5را تسًیذ(تٌظین حالت اتَهاتیک) عذد 6را تسًیذ(تٌظین حالت دستی)ً- 32حَُ ریست کزدى دستگاُ:

 -درپَش تاتری را تاز کٌیذ.

 تاطری ّای اٍل ٍ چْارم از ردیف تاال جذا کٌیذ دکوِ دایرُ ای شکل در پشت قفل را فشار دّیذ ّر دٍ دکوِ  R/C ٍ10keyرا فشار دّیذ ٍ تاطریْارا در جایخَد قرار دّیذ
 کارت یا رهس سرپرستی را ٍارد کٌیذ ترای تکویل عولیات ریست ،دکوِ  #را تِ هذت  5ثاًیِ ًگْذاریذ- 33

تٌظین صدای قفل:

 پٌل قفل را لوس کٌیذ دکوِ #را تسًیذ کارت/رهس خَد را ٍارد کٌیذ دکوِ #را لوس کٌیذ دکوِ  2را ترای کن کردى صذا لوس کٌیذ ٍ -دکوِ  3را ترای تاال تردى صذا لوس کٌیذ
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