MAGIC PASS 12380 ID Parmak izli / Kartlı /
Şifreli Kapı Kilidi
Kullanım Kılavuzu
Bu kılavuz MAGIC PASS 12380 ID Parmak izli / Kartlı / Şifreli Kapı Kilidi kullanımı ve arıza
tespit ve onarımına yönelik doğru çalışma alışkanlıkları konusunda bilgiler vermektedir.
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1.

Kilit açma işlemi
• Parmak izi ile açma : Sadece kayıtlı parmak izlerine kapı açar. Onay sonrasında kola basıp açılır.
• Parola ile açma : Parola girildikten sonra # tuşuna basılır. Onay sonrasında kola basıp açılır.
• Kart ile açma : Kartı cihaz üzerinde belirtilen yere okuttuktan sonra onaya müteakip kola basıp açılır.
• Kumanda ile açma : Kumandanın herhangi bir butona basıp onaya sonrasında kola basıp açılır.

2.

Sıfırlama
Kapı kilidinin arka tarafındaki ayar butonuna 6 saniye boyuna basılı tutun. (Pil kapağını açtığınızda
görünür)
Sıfırlama sonrasında tüm parmakizlerine ve 6-10 karakter arasındaki tüm şifrelere kapıyı ve M1 etiketli
kartla kapı açılır.
UYARI!
Orijinal ayarlara geldiğinde
yönetici kaydı eklemeyi unutmayın!
Yönetici Ekleme
3 adet yönetici kaydı eklenmelidir. Bir adet yönetici eklediğinizde doğrulama için tekrar eklemek
gerekebilir.

3.

Sıfırlama
işlemi

Ayar
butonuna
basın

►

►

Sesli Yanıt :
“Lütfen Yönetici
Kaydı Yapın”
(İngilizce olabilir.)

►

►

Lütfen yönetici kaydı girin

Parmak izinizi okutun veya şifrenizi tuşlayın
veya Kartınızı okutun.
Sesli yanıt : 00X yönetici kaydı başarılı. (2
tane daha kayıt yapabilirsiniz)
00X Yönetici kaydı başarılı

Bilgilendirme: Yönetici Parmak izi, Kartlar, veya parola olabilir. 001,002,003 numaraları yönetici kayıtlarıdır.
4.

5.

Kapı Kilidi Fonksiyonları
Ekrana dokunun
“*” tuşuna basın,
“#” tuşuna basın.

►

Sesli yanıt : “Lütfen yönetici kaydınızı girin”

►

Parmak izinizi okutun veya şifrenizi tuşlayın
veya Kartınızı okutun.
Bu işlemden sonra cihaz ayarları menüsü
gelecektir.

Yönetici olarak giriş yapın.

►

Giriş başarılı

►

1. Kullanıcı Kaydı
2. Kullanıcı Silme
3. Sistem Ayarları
4. Kilit Kayıt Sorgusu

Kullanıcı Ekleme
a. Hızlı ekleme
Ayar butonuna
basın

►

Yönetici olarak giriş
yapın

Yönetici kaydıyla giriş yapın.

b.

►

Sesli Yanıt : “Lütfen
parmak izini veya şifrenizi
girin”

Giriş başarılı

►

►

Şifrenizi, parmak izinizi, kartınızı veya kumandanın
bir tuşuna basın.
Sesli yanıt : “00x kaydı başarılı”

Kullanıcı eklemek için parmak izi, şifre
veya kartınızı okutun.

Menüden ekleme

“*” tuşuna basın
“#” tuşuna basın

►

Yönetici girişinden
sonra “1”’e basın

1. Kullanıcı kaydı ekleme.
2. Kullanıcı Silme
3. Sistem Ayarları
4. Kilit Kayıt Sorgusu

6.

►

►

Sesli Yanıt : “Lütfen
parmak izini veya şifrenizi
girin”

►

►

Şifrenizi, parmak izinizi, kartınızı veya
kumandanın bir tuşuna basın.
Sesli yanıt : “00x kaydı başarılı”

Kullanıcı kaydı ekleme menüsünden kayıt oluşturun.
Parmak izi, Kart veya Şifrenizi kaydedin.

Kullanıcı Silme
Ekrana dokunun
“*” tuşuna basın,
“#” tuşuna basın.

►

Sesli yanıt : “Lütfen yönetici kaydınızı girin”

►

Menüden 2. Seçenekteki “Kullanıcı Silme”
menüsüne girin.

a.

Sıra No’ya göre silme

1. Kullanıcı kaydı ekleme.
2. Kullanıcı Silme
3. Sistem Ayarları
4. Kilit Kayıt Sorgusu

b.

►

►

Silmek istediğiniz
numarayı girin
(001-300 arasında)

Sıra No’ya göre silme
00x başarıyla silindi

►

Tipe göre silme

1. Kullanıcı kaydı ekleme.
2. Kullanıcı Silme
3. Sistem Ayarları
4. Kilit Kayıt Sorgusu

c.

1. Sıra No’ya göre silme
2. Tipe göre silme
3. Tümünü sil

►

1. Sıra No’ya göre silme
2. Tipe göre silme
3. Tümünü sil

►

►

1. Sıra No’ya göre silme
2. Tipe göre silme
3. Tümünü sil

►

1. Sadece Parmak izlerini sil
2. Sadece Kartları sil
3. Sadece Şifreleri sil
4. Sadece uzaktan kumandaları sil

Tümünü silme

1. Kullanıcı kaydı ekleme.
2. Kullanıcı Silme
3. Sistem Ayarları
4. Kilit Kayıt Sorgusu

Tüm normal kullanıcılar başarıyla silindi.

Bilgilendirme: Tümünü sil işlemi sadece normal kullanıcıları siler. Yönetici kaydını silmek istiyorsanız Sıfırlama
işlemi yapılmalıdır.
7.

Sistem Ayarları
a. Kilitleme Tipi
Ekrana dokunun
“*” tuşuna basın,
“#” tuşuna basın.

b.

►

1. Kullanıcı kaydı ekleme.
2. Kullanıcı Silme
3. Sistem Ayarları
4. Kilit Kayıt Sorgusu.

►

1. Kilitleme Modu
2. Her zaman aç’ı aktif et
3. Zaman Ayarları

►

1. Sadece bir kere aç.
2. Kombinasyon ile aç

Normal açma ayarları

1. Kilitleme Modu
2. Her zaman aç’ı aktif et
3. Zaman Ayarları

►

1. Kilit açık modu
2. Her zaman aç.

►

Sesli yanıt : Normalde açma modu.
Lütfen kitlemeye dikkat edin.

Bilgilendirme: Normalde açık ayarı yaptıktan sonra, dokunmatik ekranda herhangi bir kilit açma bilgisi veya
ışık yanması durumunda "#" tuşuna basıldığında normalde açık ayarı sonlandırabilir.
c. Zaman Ayarları
Ekrana dokunun
“*” tuşuna basın,
“#” tuşuna basın.

8.

1. Kullanıcı kaydı ekleme.
2. Kullanıcı Silme
3. Sistem Ayarları
4. Kilit Kayıt Sorgusu

►

1. Kilitleme Modu
2. Her zaman aç’ı aktif et
3. Zaman Ayarları

►

Tarih ve saati girin.

Kilit Kayıt Sorgusu
Kayıtları incelemek için tarih ve saat ayarının yapılması gerekmektedir.
Bilgilendirme: Toplamda 255 kayıt tutulur. Kaydedildikten sonra otomatik olarak saklanır.
Ekrana dokunun
“*” tuşuna basın,
“#” tuşuna basın.

9.

►

►

1. Kullanıcı kaydı ekleme.
2. Kullanıcı Silme
3. Sistem Ayarları
4. Kilit Kayıt Sorgusu

►

Record (Kayıt ) : 00X
Time (Tarih Saat) : XXX
Kilit açma şifresi
2013-07-01 11:23

Diğer Fonksiyonlar
• 6 defa hatalı girişten sonra klavye 1 dakika boyunca kitlenir ve herhangi bir tepki vermez. Sonrasında
tekrar kullanılabilir.
• Şifreyi Gözetleme Önleme özelliği vardır. Şifreyi XXX+Şifre+XXX şeklinde girip “#” tuşuna basılır ve kapı
açılabilir. Sahte şifrelerin arasına gerçek şifrenizi girip çalınmasını engelleyebilirsiniz.
• Sistem 10 dakika boyunca kullanılmazsa otomatik olarak kapanır.
• Çalışma voltajı 4.8 Voltun altına indiğinde her kullanımda alarm verir. Bu şekildeyken de 200 kullanıma
yakın çalışabilir. En kısa zamanda pilleri değiştirmelisiniz.

Kilit Bakımı ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Günlük bakım ve Koruma
1. Cihazın dış ünitesini aşındırıcı maddelerden uzakta tutmalısınız. Aşındırıcı maddeler kasaya zarar
vermese de parlaklığını kaybetmesine sebep olabilir.
2. Tutamak kilidin ana parçasıdır ve esnekliği doğrudan kilidin kullanımını etkiler, lütfen tutamağın
üzerine herhangi bir nesne asmayın.
3. Eğer kapı deforme olursa zaman içinde kapı köşebent plakalarının ayarlanması gereklidir.
4. Parmak izi prizması kuru ve yumuşak bir bezle silinmelidir. Çok nemli veya çok kirli ortam cihazın
kullanım süresini kısaltacaktır.
5. Kilidin pillerini düşük voltaj alarmı verdiğinde değiştirmelisiniz. Alkalin pil kullanılması tavsiye edilir.
6. Mekanik anahtarları güvenli ve odanın dışında saklamalısınız.
7. Sert ve keskin cisimlerle parmak izi prizmasına müdahale edilmemelidir.
8. Parmak izini okuturken sabit ve düzgün tutmalısınız.
9. Kilit mekanizması rahat hareket etmiyorsa veya düzgün bir pozisyonda durmuyorsa satıcınızla
görüşmeli ve gerekirse servis almalısınız. Kendiniz müdahale etmeyin.
10. Kilit mekanizmasının uzun ömürlü olması için ince mekanik yağla yağlanmalıdır. 6 ayda veya yılda bir
bakım yapılmalıdır.
Genel sorunlar ve çözümler
Soru 1

:

Cevap 1 :

Parmak izi, kart, şifre girişi başarılı fakat kapı açılmıyor.
1. Montaj Hatası
2. Kilit mekanizması hatası. Kilit mekanizması arızalı, kilit merkezi kırık veya kilit merkezi
düzgün takılmamış.

Soru 2

:

Cevap 1 :

Mekanik anahtarla kilit açılmıyor.
1. Mekanik kilit arızalı
2. Mekanik anahtarı düzgün taktığınıza emin olun veya satıcınızla görüşüp teknik destek
alın ve arızalı parçaların değişimini sağlayın.
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