KEYLOCK Standalone Parmak İzli Kapı Açma
Kilidi
Kullanım Kılavuzu
Bu kılavuz Keylock Montaj ve Kurulumu ile cihaz tanımlamalarına yönelik doğru çalışma alışkanlıkları konusunda
bilgiler vermektedir.
Daha detaylı bilgiyi http://www.perkotek.com bulabilirsiniz.

PERPA Ticaret Merkezi B Blok 1., 2. ve 3.Kat No: 88 Okmeydanı / İstanbul / TÜRKIYE
+ 90 212 320 74 80 (pbx)
+ 90 212 220 69 57
info@perkotek.com

Önemli Notlar: *Varsayılan Master kod: “11111111”dir. Lütfen ilk kullanımda bu kodu değiştirin.
* Şifre 8 haneli olacaktır.
1. Bu kilit, azami 78 şifre ve 150 parmak izi saklayabilir.
2. Resetleme işlemi başarıyla yapıldığı zaman, kilit varsayılan durumda ayarlanabilir. Yani, master kod
“11111111” olacak ve bütün alt kodlar silinecektir. Bu arada, bütün kullanıcı parmak izleri silinecektir.
3. Kullanıcı numarası üç haneli, kullanıcı şifresi ise sekiz haneli olacaktır.
4. Kullanım talimatları, şirketimiz tarafından imal edilen 6600-98, 6600-86, 6600-92 ve 6600-97
parmak izi kilidi için geçerlidir.
Fonksiyonel İşleyiş
1. Kilit Açma İşlemi
1) Kapının şifreyle açılması: kapıyı açmak için doğrudan sekiz haneli doğru şifreyi girin.
2) Kapının parmak iziyle açılması: parmak izi toplama penceresinin mavi arka ışığı yandığı zaman,
parmağınızı doğru pozisyona yerleştirin. Parmak izi başarılı bir şekilde onaylanırsa kapı açılacaktır.
2. Şifre Kullanıcısının Eklenmesi
“1+*”+master kod+3 haneli kullanıcı numarası + kullanıcı şifresi+kullanıcı şifresi+”#”
Örneğin: kullanıcı 111’i ve ilk şifre 12312301’i eklemek için, aşağıdaki işlemin yapılması gerekir:
Örneğin: “1+*” + master kod + “111” + “12312301” + “12312301” + “#”
3. Şifre Kullanıcısının Silinmesi
1) Kullanıcı numarasının silinmesi: sırasıyla şunlara basın: “2+*” + master kod + 3 haneli
kullanıcı numarası + 3 haneli kullanıcı numarası+ “#”
2) Alt kodların tümünün silinmesi: “3+*” + master kod + “#”
4. Şifrenin Değiştirilmesi (Tali Kod, Master Kod)
Sırasıyla şunlara basın: “0+*” + değiştirilmiş şifre + yeni şifre + yeni şifre + “#”
5. Geçiş Fonksiyonunun Aktiflenmesi: Sırasıyla şunlara basın: “*+*” + master kod + “#”
6. Geçiş Fonksiyonunun Pasiflenmesi: Sırasıyla şunlara basın: “*+*” + master kod + “#”
7. 1) Kullanıcı Numaralı Parmak İzi Kullanıcısının Eklenmesi
Sırasıyla şunlara basın: “1+#” + master kod + “3 haneli kullanıcı numarası” + parmak izi + “Dee---“
(bir sonraki kullanıcı numarasını girmek için)
2) Parmak izinin rasgele eklenmesi:
Sırasıyla şunlara basın: “1+#” + master kod + “#” + parmak izi + “Dee---“ (bir sonraki parmak
izinin girilmesi için)
8. 1) Kullanıcı Numaralı Parmak İzinin Tek Tek Silinmesi
Sırasıyla şunlara basın: “2+#” + master kod + “3 haneli kullanıcı numarası” + 3 haneli kullanıcı
numarası” + “#”
Parmak izini doğrudan parmakla silin. Sırasıyla şunlara basın: “2+#” + master kod + “#”
9. Bütün Parmak İzi Kullanıcılarının Silinmesi: Sırasıyla şunlara basın: “3+#” + master kod + “#”
Not:
1) Ön kapağı kaldırın: Parmak izi toplama penceresinin mavi arka plan ışığı yanmadığı takdirde,
işlemi ışık yanana kadar tekrarlayın.
2) Bir kullanıcı eklerken, o kullanıcının daha sonraki yönetimi ve silinmesi için gerekeceğinden
kullanıcı ismini unutmayın.
3) Ses yönleri: “Dee-“, numaralara basma sesidir; “Dee-Dee-Dee”, işlemin başarısız olduğunu
gösterir; “Dee-Dee-Dee-Dee-”, kapının açılmasından sonra müzik düşük voltajı gösterir; “Dee--“ diğer başarılı işlemi gösterir.
4) Resetleme: Ön kapağı ve arka kapağı özel alet kullanarak çıkarın; Elektrik kablosunu çıkarın
ve elektrik kablosunun anodu ile katodu arasında kısa devre yaptırmak için biraz metal
kullanın (veya bir süre bekleyin); “1 ve 2” düğmelerini basılı tutun ve elektrik kablosunu takın;
sürekli bir “Dee-----“ sesi için bekleyin. Bu ses işlemin başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini
gösterecektir.
5) Geçiş durumunda: Parmak izi alma penceresinin mavi arka plan ışığı yandığı zaman, ön
kapağı çıkarın ve kapıyı açın.
6) #6600-92 resetlemesi: Ön kapağın açılmasından sonra bir saniye içinde resetleme
düğmesine basın. “Dee---“ sesi gönderene ve resetleme tamamlanana kadar yeşil ışık yanıp
sönecektir.
7) #6600-98 ve #6600-92: Harici acil durum elektriği DC 9V ile bağlanabilirler.
1-TEKNİK ÖZELLİKLER

Kişi Kapasitesi
Enerji Kaynağı
Batarya Ömrü
Verir
Kilit Açma Yöntemi
Sensör
Yanlış Kabul Etme Oranı
Yanlış Red Etme Oranı
Kişi Ekleme
Kişi Silme
Üzerinden Silebilir
Sertifikalar
Çalışma Sıcaklığı
Nem
2-MONTAJ

150 Kişi
4 X1.5 V Standart Alkaline Pil İle Çalışır
49,500 Giriş (11 Ya 150 Kullanıcı / Gün) Batarya Bitmesine 50 Giriş Kala Uyarı
Parmak İzi,Şifre,Klasik Mekanik Kilit
Super Had Sensor
0.000001
0.0001
Admin(Yetkili) Olarak Atanan Kişiler Kişi Ekleme Yetkisine Sahiptir Tanımlı
Admin(Yetkili) Olarak Atanan Kişiler Tanımlı Kullanıcının ID Numarası
CE , FCC
+50 -20 Derece
0% + 95%

3.)BAKIM-ONARIM
Cihaz bakımı yetkili teknik servis tarafından bakım prosedürüne göre yapılır. Standart olarak 3 ayda bir
kontrol
edilmesi ve bakımının yapılması cihazın çalışma ömrünü uzatacak, verimini artıracaktır. İklim koşulları ve
çalışma şartlarına göre bakım süresi ve aralıkları değişebilir.
Arıza durumda derhal teknik servise haber verilmelidir.
Yetkili olmayan kişilerin bakım veya onarım yapmasına izin verilmemelidir.
4.)TAŞIMA VE DEPOLAMA
Ürünler taşınacağı zaman orijinal ambalajı içinde olmalıdır. Yükleme, taşıma ve istifleme için ambalaj
üzerindeki uyarılara dikkat edilmeli, üst üste 5 adetten fazla ürün konulmamalıdır.
5.)DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Yetkili olmayan kişilerin bakım ve onarım yapmasına izin vermeyiniz.
Cihaza haricen bağlanacak çevre birimleri için yetkili teknik servisten yardım isteyiniz.
Cihaz üzerinde ve kullanım kılavuzunda bulunan uyarılara ve çalışma şartlarına dikkat ediniz.

“Sorularınız için Call Center’imizi arayabilirsiniz.”

