
 

 بسمه تعالی

  استفاده از قفل های الکترونیکی سامسونگ دستورالعمل

 ( 5110,5120,1210,1320)مدل 

 

 توجه داشته باشید

    و  ها کارتبوده و همچنین  54321پنج رقمی  رمزرمزی که در همه قفل ها از بدو خروج از کارخانه وجود دارد ، 

 کلید ها فاقد اطالعات و در واقع خام هستند .

 و کارت و کلید را ثبت کنید .داده فاً بعد از نصب کد را تغییر لط

 ثبت رمز عبوری الف (

 برای ثبت رمز مورد نظر : . می باشدرقم را دارا  54تا  1 رمزقابلیت ثبت  قفل

تا چراغ فشار دهید به آرامی را  Pass wordباز کنید و دکمه  پشت قفلدرپوش جایگاه باطری ها را در قسمت  -5

 .ها روشن شود شماره 

شماره ها ( را به محض روشن شدن 54321رمز عبور جاری که لحظه راه اندازی دستگاه به آن داده شده است ) -4

 را فشار دهید .* در روی صفحه وارد نمائید و کلید 

                را فشار دهید .                                 * رقم ( وارد و کلید 54تا  1را ) از مورد نظر خود رمز  -3

 ) برای تأیید( را فشار دهید .* رمز جدید را دوباره با دقت وارد کنید و کلید  -2

اصلی زبانه  تافشار دهید را در پایین زبانه واقع سنسور قفل  درب را باز نگه داریدجدید ،  رمز صحتبرای اطمینان از 

 در باز می شود . اشدب ه صحیحکد واردید. حال می توانید رمز را وارد کنید . اگر بیابیرون 

 : برای جلوگیری از سرقت توصیه می شود :  5توجه 

 رقمی یا بیشتر استفاده شود .                                                    6از رمز   -

 تان دسترسی پیدا نکنند .رمزبه  افراد دیگریمراقب باشید که  -

 به آن کم شود . انردیگنفوذ مرتباً رمزتان را عوض کنید تا احتمال  -

 : در صورت فراموش کردن رمز عبوری باید آن را پاک و رمز جدید ثبت کنید . برای این کار : 4توجه 

را فشار دهید و به مدت  Pass word  دکمه در قسمت پشت قفل را باز کنید وجایگاه باطری ها پوشابتدا در -

 صدا در آید .ثانیه یا بیشتر نگه دارید تا بوق تأیید به  1

را فشار دهید . بدین ترتیب رمز قبلی شما پاک و همان رمز اولیه  *را وارد و کلید   2164514154شماره  -

 جایگزین می شود و شما می توانید به طریقی که در باال ذکر شد به دستگاه رمز جدید بدهید . 54321
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 Tagچگونگی ثبت کارت یا  ب (

 را فشار دهید .Card یا  Registerدرپوش جایگاه باطری ها را باز کنید و دکمه  -5

 را فشار دهید . * وقتی چراغ شماره ها روشن شد رمزتان را وارد و کلید -4

تا بوق تأیید به صدا در آید  قسمت بیرونی قفل نگه داریدکارت یا کلیدی را که می خواهید ثبت کنید جلوی  -3

و کلید خود را در هنگامی که درستی کارت  ،. برای اطمینان  شده استد شما ثبت کارت و کلی بدین صورت

 چک کنید . درب را باز نگه داشته اید

 رقمی قابل ثبت می باشد . 54تا  1رمز  5کارت یا کلید لمسی را می توانیم ثبت کنیم و فقط  44: تعداد  5نکته

 باشد .نگه داشته شده باز در حالت ر است که قفل : ثبت کردن کارت و کلید در صورتی امکان پذی 4نکته

 چگونگی پاک کردن کارت یا کلید لمسی ج (

 نکته: هر کدام از کارت ها به تنهایی پاک نمی شوند. مراحل آن به شرح ذیل است :

 د .ثانیه نگه دارید تا بوق شنیده شو 1را به مدت  Cardیا  istergRe درپوش جایگاه باطری را باز نموده کلید -5

 را فشار دهید . *  کلیدرمز عبوری را وارد کرده  -4

و کارت ها مانند بند ب مجدداً  شما می توانیدبدین صورت حافظه تمامی کارت ها و یا کلیدهای لمسی پاک شده اند و 

 را ثبت نمایید .کلیدهای خود 

 باز کردن در از بیرون به وسیله رمز  د (

یم تا چراغ آنها روشن شود ) حتماً باید چراغ شماره ها روشن باشد ( سپس رمز را ابتدا دکمه پایین شماره ها را می زن

 را فشار می دهیم .* وارد و کلید 

  فعال دقیقه غیر 5می آید و قفل به مدت ثانیه آالرم قفل به صدا در 54بار رمز اشتباه وارد کنید به مدت  3اگر  نکته :

 غیر مجاز ( ) برای جلوگیری از ورود افراد  .می شود 

 باز کردن در از بیرون به وسیله کارت و کلید لمسی ه (

           فاصله، عملیات در صورتی درست انجام می شود که کارت در  جلوی محل مشخص شده نگه داریدکارت ثبت شده را در 

 . قفل بچسبانید را به محل آن در جلوی  Touchجلوی قفل نگه داریدو یا کلید لمسیمتری میلی34تامیلیمتری 44

 باز کردن در از داخل  ی (

 . این عمل بدون نیاز به باطری انجام پذیر است .اهرم دستی را به چپ و راست بچرخانید  -5

 .تا قفل باز شود را فشار دهید  openدکمه  -4
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