
 بنام خدا

 يا كمديكابينتي  يقفل ها

 ويژگيها:
 تعريف سه سطح مدير ، كارمند و مشتري 

  قابليت حذف كارتهاي تعريف شده توسط كليد ريست 

  بسته شدن قفل به صورت اتوماتيك يا توسط كارتقابيت تعريف 

 هشدار صوتي  قفل هنگام ناقص بسته شدن درب كابينت 

 

 قسمت هاي دستگاه:
 ينتي داراي دو قسمت مي باشد قسمت كارتخوان  و قسمت كنترلر و موتور زبانه قفل دستگاه قفل كاب

 .قسمت كارتخوان روي درب كابينت نصب مي شود 

 .تغذيه دستگاه كه شامل سه عدد باطري  قسمت كنترلر در پشت درب نصب مي گردد(AA )در اين قسمت قرار دارد 

 

 ريست كردن دستگاه:
  كارتهتاي  آالرم نواختته و  ريست قراردارد. با چند ثانيه نگه داشتن اين كليد دستتگاه يتك   در پشت قسمت كنترلر كليد

 را خواهد كرد.پاك را تعريف شده 

 

 نکات مهم:

 ( قفل كابينتي بايد توسط كارت يا تگ مشتريUser  .باز گردد ) 

 مورد استتفاده قترار متي     كارت كارمند جهت تعريف كارت مشتري و يا باز كردن قفل هنگام مفقود شدن كارت مشتري

 گيرد و با باز نمودن قفل كارت مشتري ديگر قابليت باز نمودن قفل را از دست مي دهد و بايد دوباره تعريف گردد.

 د استفاده مي باشد. و با كارت مدير متي تتوان كتارت كارمنتد را نيت       ركارت مدير فقط جهت تعريف كارت كارمند مو

 حذف نمود.

  در دستگاه:روش ثبت كارت 
  دستتگاه كتارت را خوانتده در ختود     كنيد ن ديكدستگاه به عنوان كارت مدير به  راتك دستبندي( يا )ابتدا يك كارت .

براي تعريف كارت دوم بايد تا خاموش گردد.  دبصورت چشمك زن در مي آيد. صبر كنيذخيره مي كند و چراغ دستگاه 

الت چراغ دستگاه به صورت چشمك زن مي شود. در ايتن زمتان كتارت    كارت اول را به دستگاه ن ديك كنيد در اين ح

. اكنون مي توانيتد  دوم را به دستگاه ن ديك نماييد. اكنون با شنيدن بوق دستگاه كارت دوم در دستگاه پذيرفته شده است

را بته دستتگاه   كارت سوم )كاربر( را به دستگاه معرفي نماييد. مانند مراحل قبل جهت معرفي كتارت ابتتدا كتارت دوم    

ن ديك نموده تا چراغ دستگاه چشمك زن گردد. در اين حالت با ن ديك نمودن كارت سوم به دستگاه ، ايتن كتارت بته    

 عنوان كارت كاربر تعريف خواهد شد. 

 روش استفاده از دستگاه:
 .با ن ديك كردن كارت )تگ دستبندي( به دستگاه ، قفل باز مي گردد 

 ثانيه دوباره قفل مي گردد.   3رت سوم به دستگاه قفل دستگاه بازمي گردد. و بعد از حدود با هر بار ن ديك نمودن كا 

  .براي حذف كارت سوم)كاربر( از حاقظه دستگاه كافيست كارت دوم )كارمند( را به قفل ن ديك نماييم 

 

 *  توجه داشته باشيد از باطريهاي با كيفيت استفاده نماييد. 

 


