
تسالک )مدل پوش پول(راهنمای نصب و راه اندازی قفل های   

 طبق الگوی  موجود در قفل برش های مخصوص را بر روی درب زده و قفل را نصب میکنیم  .1
( را وارد میکنیم و # را  123456رمز و کارت و اثر انگشت،بر روی کی برد #* را زده و رمز مستر )برای ست کردن  .2

 میزنیم.
 نمایش داده میشود. یک صفحه  .3
 برای هر قفل یک بار این تنظیمات باید انجام شود.  اول تنضیمات ادمین است. قسمت  .4

 مربوط به اضافه کردن یک ادمین است.این گزینه  :1 گزینه
 010یا  008یا  001بعد از انتخاب این گزینه باید عدد مربوط به عملکرد های قابل ذخیره در قفل را وارد کنید.بعنوان مثال :

وارد کرده و # را میزنید.در این مرحله دستگیره از شما میخواهد رمز،تگ یا اثر انگشت شخص ادمین را وارد نمایید.بعد از 
 وارد کردن اطالعات،این شخص یا تگ یا رمز قابلیت دسترسی برای افراد دیگر را فراهم مینماید.

ستگاه سه بار تایید و برای وارد کردن رمز دستگاه دو بار تایید درخواست توجه داشته باشید که برای وارد کردن اثر انگشت،د
 مینماید.
مربوط به تغییرات ادمین است.بعد از وارد شدن به این منو، دستگاه از شما شماره مربوط به عملکرد را این گزینه  :2گزینه 
 میخاهد.

( دستگاه از شما میخاد رمز یا تگ یا اثر انگشت جدید برای  005بعد از وارد کردن شماره مربوط به ادمین،)به عنوان مثال 
 وارد نمایید. را ادمین

دن ادمین است که بعد از انتخاب این گزینه عدد مربوط به کد ادمین که در صفحه مربوط به پاک کر  این گزینه :3گزینه 
 نشان داده شده را وارد کرده و # را میزنیم.ادمین پاک میشود.

 مربوط به اطالعات داخلی قفل می باشد که برای راه اندازی قفل کاربردی ندارد.این گزینه :  4گزینه 
 است.ها  استفاده کنندهتنضیمات  دوم قسمت .5

اضافه کرده استفاده کننده است.بعد از انتخاب این گزینه دستگاه کد مربوط به استفاده کننده را این گزینه مربوط به  :1گزینه 
 .کد را وارد کرده و # را میزنید.مینماید و بر روی صفحه نمایش کدی که میتوانید وارد کنید نمایش داده میشوددرخواست 

 بعد از وارد کردن کد دستگاه میخاهد رمز،کارت یا اثر انگشت شخص استفاده کننده بر روی دستگاه قرار گیرد.
 _  بعد از وارد کردن رمز # را میزنید.

 کرده اثر انگشت دستگاه رو بار تایید میخواهد.بعد از وارد  -

  سپس بعد از چند ثانیه دستگاه پیغام تایید میدهد و رمز ها ذخیره میشود.

این گزینه مربوط به تغییرات یوزر است.بعد از وارد شدن به این منو، دستگاه از شما شماره مربوط به عملکرد را  :2گزینه 
 میخاهد.

( دستگاه از شما میخاد رمز یا تگ یا اثر انگشت جدید برای  005مربوط به ادمین،)به عنوان مثال بعد از وارد کردن شماره 
 .یوزر را وارد نمایید



مربوط به پاک کردن یوزر است که بعد از انتخاب این گزینه عدد مربوط به کد یوزر )که در صفحه نشان   این گزینه  :3گزینه  
 میزنیم. یوزر پاک میشود.داده شده( را وارد کرده و # را 

 است.  یا ریموت بر روی فقل و کنترل از طریق اپلیکیشنیا ریموت مربوط به ست کردن مودم این گزینه :  4گزینه 
 اضافه کردن وای فای قسمت اول : 
 پاک کردن وای فای قسمت دوم : 
 اضافه کردن ریموتقسمت سوم : 

 پاک کردن ریموتقسمت چهارم : 
 تنظیمات داخلی قفل است سوم قسمت  .6

 قفل است  و تاریخ  تنظیمات زمان :1گزینه 
 تنظیمات مربوط به حالت های باز شدن قفل است  :2گزینه 
 به صفحه نمایش است  تنظیمات مربوط :3گزینه 
 تنظیمات مربوط به زبان و ولوم قفل است.  :4گزینه 

 قسمت چهارم  .7
 شدن درب توسط یوزر ها و ادمین ها میباشد.تنظیمات رکورد گیری از دفعات باز  :1گزینه 
 اطالعات مربوط به ادمین ها ها یوزر ها میباشد. :2گزینه 

 


