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FC 80 - FC 100

SÝSTEME PARMAK ÝZÝ ÖÐRETÝLEMÝYORSA

FC 80 / FC 100

- Sisteme yetkili parmak onayý olmadan parmak izi öðretilemez. Parmak izi öðretmeyle ilgili
prosedürü doðru þekilde uyguladýðýnýzdan emin olun. Parmak izi öðretme iþlemi yapýlýrken yetkili
parmak izi onaylamasýnda problem yaþanýyorsa, kullanýlan parmak yetkili parmak olmayabilir
- Ögretilmeye çalisilan parmagin izi silikse ya da kesilme, çizilme v.b. parmak izinin karakterini bozan
bir yaralanma sözkonusuysa, sistem bu parmak izini ögrenemeyebilir. Parmak izi silik olan kullanicilarin, uzaktan kumanda ile sistemi kontrol etmeleri tavsiye edilir.

SISTEM BILESENLERI
Parmak Ýzi Okuyucu
Butonu

Parmak Ýzi Okuyucu
Led Iþýðý

SÝSTEM, KAPIYI TAMAMEN KÝLÝTLEYEMÝYORSA / AÇAMIYORSA
Kilitleme
Butonu

Açma
Butonu

- Kilit mekanizmasýnýn kapý kanadýndaki yuvalarý dolu olabilir. Kilitlerin karþýlýklarýnýn boþ olduðundan
emin olun.

DESi

- Kilit mekanizmasý, kapýnýn sarkmasý veya baþka bir sebeple sýkýþmýþ olabilir. Kapýnýn (özellikle
kilidin dilinin çekilmesi esnasýnda) anahtar yardýmýyla kolaylýkla açýlýp açýlmadýðýný kontrol edin (yarý
otomatik modu iptal etmek için kapýyý alarmlý olarak kilitlemelisiniz).
- Sistem bu durumdayken pil bitme uyarýsý da veriyorsa, sistemin pillerinin deðiþtirilmesi gerekir. Bu
durumda kapiyi aldiginiz firmaya baþvurunuz.

SISTEMIN ALARMI SUSTURULAMIYORSA
Parmak Ýzi Okuyucu

Uzaktan Kumanda*
- Kapiyi kapatiniz ve 3-4 dakika bekleyiniz. Sistem, alarm sebebi ortadan kalktigi için, otomatik
olarak alarmi susturacaktir. Daha sonra kapiyi, alarmi devre disi birakacak sekilde (parmak izi,
uzaktan kumanda ya da iç buton+tutamak) açiniz.
- Kapi kapatildiktan 3-4 dakika sonra bile siren devre disi kalmiyorsa, kapiyi açiniz ve kasanin
kontrol kasetinin karsisina gelen kisimda miknatisin olup olmadigini kontrol ediniz. Miknatis yoksa,
herhangi bir miknatisi kontrol kasetinin ses çikis deliklerinin ortasina koyunuz ve 3-4 dakika süreyle
tutunuz (ya da bant v.b. ile sabitleyiniz). Sistem, otomatik olarak alarmi susturacaktir. Miknatisi
yerinden kaydirmadan, kapiyi, alarmi devre disi birakacak sekilde açiniz ve miknatisi çekiniz.
Sistemin miknatisinin kayboldugunu, kapiyi aldiginiz firmaya haber veriniz ve yeni miknatis takilana
kadar sistemi kullanmayiniz.
- Kasada, kontrol kasedinin karsisina gelen bölgede miknatis oldugu halde alarm susturulamadiysa,
miknatisi yerinden çikartiniz ve kontrol kasetinin ses çikis deliklerinin ortasina koyunuz. 3-4 dakika
süreyle miknatisi bu bölgede tutunuz (ya da bant v.b. ile sabitleyiniz). Sistem, otomatik olarak alarmi
susuturacaktir. Miknatisi yerinden kaydirmadan, kapiyi, alarmi devre disi birakacak sekilde açiniz ve
miknatisi çekiniz. Kapiyi aldiginiz firmayi arayarak, miknatisin ayarsiz oldugunu bildiriniz ve kapinizin ayarlanmasini talep ediniz. Bu ayarlama islemi yapilmadan sisteminizi kullanmayiniz.

Tutamak
Ses Çikisi

- Tutamak (ya da anahtar), elle rahatlýkla döndürülebiliyor, sistemden ses gelmesine raðmen motor,
kapýyý kilitleyemiyor ya da açamýyorsa
- Kapýnýn bareli, tutamak ya da anahtarla dahi zorlanarak çevrilebiliyor ya da çevrilemeyecek kadar
sýkýþmýþsa
Ýç Buton

- Hata giderme yöntemleri uygulandýðý halde sistem çalýþtýrýlamýyorsa

Kaset Kontrol Butonlarý
4

* Uzaktan Kumanda Sadece PiKS FC 100’de bulunmaktadýr.

KAPIYI ALDIGINIZ FIRMAYI ARAYARAK YASADIGINIZ PROBLEMI ANLATINIZ VE SERVIS TALEP
EDINIZ.

HATA GÝDERME

SERVÝS ÇAÐIRILMASI GEREKEN DURUMLAR
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PARMAK ÝZÝ OKUYUCUNUN IÞIÐI YANMIYORSA
- Kapýnýn kapalý olduðunu kontrol edin. Kapý açýkken, parmak izi öðretmenin (silmenin) ya da
kumanda ögretmenin (silmenin) dýþýnda, parmak izi okuyucu çalýþmayacaktýr.
- Sistemin gece veya tatil modunda olup olmadýðýný kontrol edin. Tatil ya da Gece modunda bulunan
sistemin parmak izi okuyucusu ve uzaktan kumanda alýcýsý çalýþmaz.
- Mýknatýs'ýn kapýnýn kasasýnda olup olmadýðýný kontrol edin. Kapýnýn kapanýp kapanmadýðýný algýlama iþi manyetik olarak yapýlmaktadýr. Bu sebeple kapýnýn kasa kýsmýna (kontrol kasetinin karþýsýna
gelen bölgede) daire þeklinde plastik kaplamalý bir mýknatýs yerleþtirilmiþtir. Bu mýknatýs yerinde
deðilse, sistem kapýnýn kapandýðýný algýlayamayacak ve hiçbir iþlem yapmayacaktýr.

DÝKKAT Kapiniz size teslim edildiðinde, cihazýn hafýzasýnda hiç-

bir parmak izi bulunmamalýdýr. Sisteme öðretilecek ilk üç
parmak izi, o sistemin yetkili (master) parmaðý olarak
tanýmlanýr ve bu parmak izlerinden birisi izin vermedikçe
sisteme hiçbir parmak izi ya da uzaktan kumanda ögretilemez (ya da silinemez). Bu sebeple, ihtiyaten, ürün size teslim
edildikten sonra sisteme kendi parmaðýnýzý öðretin ve 4.3. maddede belirtildiði þekilde, sistemin hafýzasýnda bulunan bütün parmak
izlerini silerek parmak izi öðretme iþlemine baþlayýn.

FC 80 - FC 100

HATA GIDERME

Parmak Ýzi

ÝÇ BUTONA BASILDIÐINDA SÝSTEM HÝÇBÝR TEPKÝ VERMÝYORSA
- Sistemin tatil modunda olup olmadýðýný kontrol ediniz. Tatil modunda bulunan sistemin parmak izi
okuyucusu, uzaktan kumanda alýcýsý ve iç butonu hiçbir þekilde çalýþmaz. Bu modda bulunan kapý,
ancak anahtarla açýlabilir ve kapýnýn açýlmasýyla parmak izi okuyucu ve uzaktan kumanda alýcýsý
uyanýr. 5 saniye içinde sistem, taninan bir parmak izinin okutulmasini ya da uzaktan kumandaya
basilmasini bekler. Aksi durumda alarm çalmaya baslayacak (alarmli modellerde), parmak izi
okuyucu uyanik kalacak ve sistem tatil modundan çikmayacaktir.
- Mýknatýs'ýn kapýnýn kasasýnda olup olmadýðýný kontrol edin. Kapýnýn kapanýp kapanmadýðýný algýlama iþi manyetik olarak yapýlmaktadýr. Bu sebeple kapýnýn kasa kýsmýna (kontrol kasetinin karþýsýna
gelen bölgede) daire þeklinde plastik kaplamalý bir mýknatýs yerleþtirilmiþtir. Bu mýknatýs yerinde
deðilse, sistem kapýnýn kapandýðýný algýlayamayacak ve hiçbir iþlem yapmayacaktýr.

UZAKTAN KUMANDA ÇALIÞMIYORSA
- Sistemin gece veya tatil modunda olup olmadýðýný kontrol ediniz. Tatil ya da Gece modunda
bulunan sistemin uzaktan kumanda alýcýsý çalýþmaz.
- Uzaktan kumandanýn pili bitmiþ olabilir. Kumandanýn pilini deðiþtiriniz (Kumandalarda, 12V 27A
Alkaline pil kullanilmaktadir).
- Uzaktan kumandaniz, kullanicilar tarafindan sistemden silinmis olabilir.

HATA GÝDERME

SÝSTEM PARMAK ÝZÝNÝ TANIMADA ZORLANIYORSA
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- Parmak izi okuyucuya parmaðýnýzý yerleþtirirken, sisteme ilk öðretildiði andaki gibi yerlestirmeniz
gerekir.
- Parmak izinde, yaralanma veya kesilme v.b. sebeplerle deðiþiklik olmuþ olabilir. Böyle bir durumda
maðdur olmamak için en az iki parmaðýnýzý (sag ve sol elinizden birer tane) sisteme öðretiniz.
- Yetkili parmak izine sahip üç kiþiden biri, sistemdeki bütün parmak izlerini silmiþ olabilir. Bu
durumda parmak izinin kapýya tekrar öðretilmesi gerekir.

1. SÝSTEMÝN DEVREYE ALINMASI
Okuyucu
Butonu
1.1. Sisteme Yetkili (master) Parmaðýn Öðretilmesi
Kapý açýkken parmak izi okuyucunun butonuna basýu
nýz. Buton basýlýyken iç butona bir defa basýnýz ve iki
butonu da býrakýnýz. Parmak izi okuyucu, ikili uyari
tonuyla birlikte aktif duruma geçecektir.
Parmak Ýzi
Okuma
> Kasetin üzerindeki “LRN” butonuna basýnýz. SisBölgesi
tem sesli uyarý tonu verecektir.
> Yetkili (master) olmasýný istediðiniz kiþinin parmaðýný
okuyucuya yerleþtiriniz.
Ýç
> Parmak izi okuyucunun üst kýsmýnda bulunan led ýþýk iki
Buton
defa yeþil renkte yandiktan sonra parmaðý okuyucudan kaldýrýnýz ve
parmak izi okuyucunun isiklari sönene kadar bekleyiniz.
> Bu iþlemden sonra, sisteme ilk master parmak öðretilmiþ olur.
DESi

Kalan 2 master parmak, bir sonraki maddede anlatýldýðý
þekilde sisteme öðretilir.
ÖNEMLI NOT: Parmak iziniz silikse ya da parmak izinizde
kesik v.b. bir bozulma varsa, parmak izi ögretme isleminde
sorun yasayabilirsiniz. Böyle bir parmagin master olarak
Kaset Kontrol
Butonlarý
seçilmesi dogru degildir. Parmak izleri ögretilemeyen kullanicilarin, sistemi uzaktan kumanda ile kontrol etmeleri tavsiye edilir.
Parmak izlerinin dis etkenlerden dolayi deforme olma ihtimali vardir.
Bu sebeple, kullanicilarin birkaç parmagini sisteme ögretirseniz, ilgili
sebepten dolayi çikabilecek aksilikleri önlemis olursunuz.
1.2. Sisteme Parmak Ýzi Öðretilmesi
> Kapý açýkken parmak izi okuyucunun butonuna basýnýz. Buton basýlýyken iç butona bir defa basýnýz ve iki butonu da býrakýnýz. Parmak
izi okuyucu, ikili uyarý tonuyla birlikte aktif duruma geçecektir.
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1.3. Sisteme Uzaktan Kumanda Öðretilmesi (Sadece FC 100 modelinde)
> Kapý açýkken parmak izi okuyucunun butonuna basýnýz. Buton
basýlýyken iç butona bir defa basýnýz ve iki butonu da býrakýnýz. Parmak izi okuyucu ikili uyarý tonuyla birlikte aktif duruma geçecektir.
> Kasetin üzerinde bulunan “LRN” butonuna basýnýz. Sistem sesli
uyarý tonu verecektir.
> Master parmaðý okuyucuya okutunuz ve sesli uyarýyý duyar duymaz master parmaðý okuyucudan kaldýrýnýz.
Açma
> Öðretilecek uzaktan kumandanýn kilitleme ya da açma
Butonu
butonuna basýnýz ve 1-2 saniye süreyle basýlý tutunuz.
> Uyarý tonu duyulduktan sonra sistem ilgili kumanKilitleme
dayý öðrenmiþ olur.
Butonu

2. SÝSTEMÝN KULLANIMI
2.1. Kapýnýn Dýþarýdan Kilitlenmesi
Uzaktan Kumanda
2.1.1. Alarmlý Olarak
Kapý kapalýyken, parmak izi okuyucunun butonuna üst üste 2 defa
basýnýz. Kapý kilitlenecek ve alarm kurulacaktýr.
Ayný þekilde kapý kapalýyken, parmak izi okuyucunun butonuna bir
defa basýp uzaktan kumandanýn kilitleme butonuna basarak da
kapýyý kilitleyip alarmý kurabilirsiniz. (Sadece FC 100 modelinde)
2.1.2. Alarmsýz Olarak
Kapý kapalýyken anahtarý kilitleme yönüne doðru hýzlýca çevriniz. Sistem devreye girecek ve kapýyý kilitleyecektir.

Kapý açýk olduðu sürece, sistem kapýyý kilitleme yönünde çalýþtýru
maz. Sadece açma yönüne doðru çalýþtýrýr.
Sistemin baðlý olduðu kapýnýn ayarlarýnýn tam olmasý, sistemin
u
arýzasýz olarak çalýþabilmesi için gereken en önemli þartlardan
birisidir. Bu sebeple kapýnýzda meydana gelen kasýntý, sarkma v.b.
durumlarda vakit kaybetmeden kapý üreticinize baþvurarak kapýnýn
ayarlanmasýný saðlayýniz.
Herhangi bir sebeple sistemin alarmi çalmaya baslarsa ve susturuu
lamazsa, siren 3 dakika boyunca çalacaktir. Bu süre sonunda alarma
sebep olan durum ortadan kalktýysa (kapi kapatildiysa), sistem otomatik olarak alarmý susturur. Alarm sebebi ortadan kalkmadiysa siren
çalmaya devam eder (sadece RC 80 modelinde).
5.2. Servis ve Bakýmla Ýlgili Uyarýlar
Sistemin arýzalanmasý durumunda en kýsa sürede kapinizi aldigiu
niz firma yetkililerine haber veriniz. Sisteme, yetkili servis haricinde
kimsenin müdahale etmesine izin vermeyiniz ve kendiniz müdahale
etmeyiniz. Sistemde kullanýlan yüksek akým kapasiteli lithium pil
üniteleri sebebiyle, yetkisiz kiþilerin sisteme yapabilecekleri yanlýþ
müdahaleler, can kaybý da dahil olmak üzere ciddi hasarlara sebebiyet verebilir. Yetkisiz kiþilerin müdahalesi nedeniyle oluþabilecek bu
tip hasarlardan DESi sorumlu deðildir.
Sisteminiz, pil bitme uyarýsý verdiðinde, geciktirmeden kapinizi
u
aldiginiz firmayi arayarak pillerin deðiþtirilmesini saðlayýn.

RC 60 - RC 80

FC 80 - FC 100

> Kasetin üzerinde bulunan “LRN” butonuna basýnýz. Sistem, sesli
uyarý tonu verecektir.
> Master parmaðý okuyucuya yerleþtiriniz ve sesli uyarýyý duyar duymaz master parmaðý okuyucudan kaldýrýnýz.
> Öðretilecek parmaðý, okuyucuya yerleþtiriniz.
> Parmak izi okuyucunun led ýþýðý 2 defa yeþil yanýncaya kadar parmaðý okuyucuda tutunuz. (Her okumadan sonra sesli uyarý duyulur.)
> Bu iþlem bittikten sonra 3 defa üst üste uyarý tonu duyulacak ve
sisteme yeni parmak ögretilmis olacaktýr.

2.2. Kapýnýn Ýçeriden Kilitlenmesi
2.2.1. Alarmlý Olarak
Kapý kapalýyken, içerideki butona 4 saniye boyunca basýnýz. Sesli uyari ile birlikte sistem, kapý kilitli deðilse, kapýyý kilitleyecek ve alarmý
devreye alacak, kapý kilitliyse sadece alarmý devreye alacaktýr.
6
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3. KUMANDA SÝLME ÝÞLEMLERÝ
Kapý açýk durumdayken kasetin üzerinde bulunan “LRN” butonuna 56 saniye süreyle basýlý tutarsanýz, 5 saniye süreyle alarm çalacak ve
sisteme öðretilmiþ bütün kumandalar silinecektir.
4. SÝSTEMÝN ÖZELLÝKLERÝ
4.1. Genel Özellikler
u
Türkiye'de kullanýlan kilit sistemlerine uygun (Barel sistemi)
u
Ýki farklý kontrol imkaný (uzaktan kumanda ve anahtar)
u
Manyetik anahtarli tümleþik alarm sistemi (Sadece RC 80
modelinde)
u
Pil degistirmeden 10.000 tam kilitleme-açma
u
Kilit sisteminin çalýþmasýný zorlaþtýrmayan akýllý tasarým

RC 60 - RC 80

4.2. Teknik Özellikler
u
Primary Lithium Güç Ünitesi
u
Alarm sesi þiddeti: 90 dB (33 cm'den) (sadece RC 80 modelinde)
u
Sarsýntýlara karþý dayanýklý, SMD teknolojisiyle üretilmiþ elektronik
devre
u
12 adet uzaktan kumanda hafýzasý

22

5. UYARILAR
5.1. Kullanýmla ilgili uyarýlar
u
Sistemi sorunsuz olarak kullanabilmek için mutlaka kullanma kýlavuzunu okuyunuz.
u
Sistemin tüm parçalarýni sudan koruyunuz.
u
Sisteme kilitleme komutu verdiðinizde, motor belli bir süre çalýþtýktan sonra duruyor ve sistem 3 defa uyarý tonu veriyorsa, kapýnýzýn
tamamen kilitlenmesine engel olan fiziksel bir sorun var demektir. Bu
durumda, kapýnýzýn ayarlanmasý için kapý firmasýna baþvurunuz.
u
Sisteme kilitleme ya da açma komutu verdiðinizde, motor çalisiyor
ve islem bittikten sonra uzun bir uyari tonu duyuluyorsa, sistemin
pillerinin deðiþmesi gerekmektedir. Pil degisimi için kapi firmanizla
irtibata geçiniz.

2.2.2. Alarmsýz Olarak
Kapý kapalýyken, iç butona kýsa olarak basýp býrakýn (sesli uyarý baþlayacaktýr). 3-4 saniye sonra sistem devreye girecek ve kapýyý kilitleyecektir. Benzer þekilde, tutamak kilitleme yönüne doðru hýzlýca çevrildiðinde, sistem devreye girecek ve kapýyý kilitleyecektir.
2.3. Kapýnýn Dýþarýdan Açýlmasý
2.3.1. Parmak Ýzi Ýle
Kapý kapalýyken, parmak izi okuyucunun butonuna bir defa basiniz.
Parmak izi okuyucu aktif duruma geçecektir. Parmagi okuyucuya
yerleþtiriniz. Parmak izi taniniyorsa, sistem alarmý devreden çýkaracak ve kapýnýn açýlmasýný saðlayacaktýr.

FC 80 - FC 100

2.2.2.Anahtar veya Tutamakla
Kapý kapalý durumdayken anahtar veya tutamak açma tarafýna doðru
hýzlýca çevrildiðinde, sistem otomatik olarak devreye girerek kapýnýn
açýlmasýný saðlayacaktýr. Alarm devredeyken yarý otomatik açýlma
devre dýþý kalacak, anahtarla kapý açýldýðýnda, alarm çalmaya baþlayacaktýr (Alarm sistemi sadece RC 80 modelinde bulunmaktadir).

2.3.2. Uzaktan Kumanda ile (Sadece FC 100 modelinde)
Kapý kapalýyken, parmak izi okuyucunun butonuna bir defa basiniz.
Parmak izi okuyucu aktif duruma geçecektir. Uzaktan kumandanýn
açma butonuna basýniz. Sistem, alarmý devre dýþý býrakacak ve kapýnýn açýlmasýný saðlayacaktýr.
2.3.3. Anahtarla
Kapý kapalýyken anahtari açma yönüne doðru hýzlýca çeviriniz. Sistem devreye girerek kapýnýn açýlmasýný saðlayacaktýr. Alarm devredeyken yarý otomatik açýlma devre dýþý kalacak, anahtarla kapý açýldýðýnda, alarm çalmaya baþlayacaktýr.
2.4. Kapýnýn Ýçeriden Açýlmasý
Kapýyý, içeriden iki sekilde açabilirsiniz:
Iç butona basýp býrakýnýz (sistem aralikli olarak uyari tonu vermeye
u
baslar) ve 3 saniye içinde (uyari tonu bitmeden) tutamagi açma yönüne dogru çeviriniz. Sistem devreye girecek ve kapiyi açacaktir.
Tutamagi açma yönüne dogru çeviriniz (sistem aralikli olarak uyari
u
tonu vermeye baslar) ve 3 saniye içinde (uyari tonu bitmeden) iç butona basiniz. Sistem devreye girecek ve kapiyi açacaktir. Yari otomatik çalisma modu devredeyse, tutamagi çevirdiginizde sistem devreye girecek ve kapiyi açacaktir. (Yari otomatik çalisma modu, kapinin
alarmli olarak kilitlenmesi durumunda devre disi kalacaktýr.)
3. ÖZEL KULLANIM ÞEÇENEKLERÝ
3.1. Gece
Ýsterseniz geceleyin eve giriþleri sýnýrlandýrabilirsiniz. Gece moduna
alýnmýþ bir kapý, alarm çalmadan içeriden açýlabilir. Kapýyý dýþarýdan
açmak için anahtar ve parmak izi veya anahtar ve uzaktan kumandanýn birlikte kullanýlmasý gerekecektir. Aksi durumda alarm çalacaktýr.
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Gece modunda, alarm kurulacak, sadece parmak izi ve sadece uzaktan kumanda ile giriþler iptal olacaktýr.
Gece moduna alýnmýþ bir sistem içeriden (2.4'de tarif edildiði þekilde)
açýldýðý takdirde alarm çalmaz ve gece modu iptal olur. Sistem disaridan, sadece anahtarla yapilacak girisleri kabul eder. Kapýnýn anahtarla açilmasindan sonra parmak izi okuyucu aktif duruma geçecektir
ve sistem, gece modundan çikmak için, daha önce tanitilmis bir parmagin okutulmasini ya da uzaktan kumandanin açma butonuna basilmasini (FC 100 modelinde) bekleyecektir. 5 saniye içinde bu iki
iþlemden biri yapilmazsa alarm devreye girecektir. Alarm sistemi
ancak parmak izi ya da uzaktan kumanda ile devre dýþý býrakýlabilir.
3.2. Tatile Çýkarken
Uzun süre evinize gelmeyecekseniz, uzaktan kumanda ve parmak izi
ile giriþleri iptal ederek, sistemin yabancýlar tarafýndan gereksiz yere
karýþtýrýlmasýnýn önüne geçebilirsiniz. Sistem tatil modundayken kapý,
klasik kapýlarda olduðu gibi, sadece anahtar yardýmýyla açýlabilir.
Sistemi tatil moduna geçirmek için
u
Kapi açikken, parmak izi okuyucunun butonuna ve iç butona ayni
anda basiniz ve basili tutunuz. 3-4 saniye sonra sistem kesik kesik
sinyal vermeye baslayacaktir.
u
Butonlari birakiniz ve kapiyi, sinyal sesi bitmeden kapatiniz.
u
Kapi kapatildiginda, sistem sesli uyariyla birlikte otomatik olarak
kapiyi kilitleyecek ve tatil moduna geçecektir.
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Tatil moduna alinmis bir sistem, sadece anahtarla yapilacak girisleri
kabul eder. Anahtar kullanilarak kapinin açilmasindan sonra, parmak
izi okuyucu aktif duruma geçecektir. Bu durumda sistem, daha önce
tanitilmis bir parmagin okutulmasini ya da uzaktan kumandanin açma butonuna basilmasini (sadece FC 100 modelinde) bekleyecektir.
5 saniye içinde bu iki iþlemden biri gerçekleþmezse alarm devreye
girecektir. Alarm sistemi ancak parmak izi ya da uzaktan kumanda ile
devre dýþý býrakýlabilir.

1. SÝSTEMÝN DEVREYE ALINMASI
1.1. Sisteme Ýlk Uzaktan Kumandanýn Öðretilmesi
Kapý açýk durumdayken kasetin üzerinde buluu
nan “LRN” butonuna basýnýz ve basýlý tutunuz.
1-2 saniye içerisinde sisteme öðretilecek kuu
mandanýn açma butonuna birkaç saniye süreyle
basýnýz. Motor harekete geçecek ve sistem ilgili
Kaset Kontrol
kumandayý öðrenmiþ olacaktýr.
Butonlarý
NOT: Cihazla birlikte gelen kumandalar sisteme ögretilmistir. Bu sebeple, cihazin hafizasindaki bütün kumandalarin silinmesi haricinde
bu maddede anlatildigi sekilde kumanda ögretmenize gerek yoktur.
1.2. Sisteme Diðer Uzaktan Kumandalarýn Öðretilmesi
Kapý açýk durumdayken kasetin üzerinde bulunan “LRN” butonuna
u
basýniz.
Daha önceden öðretilmiþ bir uzaktan kumandanýn açma butonuna
u
basýnýz. Motor harekete geçecektir.
Motor hareketini bitirdikten sonra (3 saniye içerisinde) öðretmek
u
istediðiniz kumandanýn açma butonuna 1-2 saniye süreyle basýnýz.
Motor tekrar harekete geçecek ve böylece yeni kumandayý
u
öðrenmiþ olacaktýr.
2. SÝSTEMÝN KULLANIMI
2.1. Kapýnýn Kilitlenmesi
2.1.1. Alarmlý Olarak
Kapý kapalý durumdayken, uzaktan kumandanýn kilitleme butonuna
basýldýðýnda kapý kilitlenecek ve alarm kurulacaktýr.(Alarm sistemi
sadece RC 80 modelinde bulunmaktadir.)
2.1.2. Alarmsýz Olarak
Kapý kapalý durumdayken anahtar ya da tutamak, kilitleme tarafýna
doðru hýzlýca çevrildiðinde, sistem otomatik olarak devreye girecek
ve kapýyý kilitleyecektir. Bu durumda, uzaktan kumandalar devre
dýþý kalacaktýr.

RC 60 - RC 80

FC 80 - FC 100

Sistemi gece moduna geçirmek için;
u
Kapý kapalýyken iç butona basýli tutunuz. 3-4 saniye sonra sistem
uyarý vererek kapýyý kilitleyecektir. (Butona basmaya devam ediniz.)
u
Kapýnýn kilitleme islemi bittikten sonra, sistem kesik kesik sinyal
vermeye devam edecek ve 4 saniye sonra sesli uyarýnin degismesiyle (üçlü sinyal) gece moduna geçecektir.
u
Sesli uyarý kesildikten sonra butona basmayý býrakabilirsiniz.

2.2. Kapýnýn Açýlmasý
2.2.1. Uzaktan Kumandayla
Kapý kapalý durumdayken, uzaktan kumandanýn açma butonuna basýldýðýnda sistem, alarmý devreden çýkartacak (sadece RC 80 modelinde) ve kapýnýn açýlmasýný saðlayacaktýr. Kapý, anahtar veya tutamakla kilitlendiyse, uzaktan kumanda ile açýlamaz.
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RC 60 / RC 80
SÝSTEM BÝLEÞENLERÝ

Kilitleme
Butonu

Açma
Butonu

RC 60 - RC 80

Uzaktan Kumanda

Kaset Kontrol Butonlarý

Tutamak
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4. PARMAK ÝZÝ ve KUMANDA SÝLME ÝÞLEMLERÝ
4.1. Sisteme Daha Önceden Öðretilmiþ Parmak Ýzinin Silinmesi
> Kapý açýkken parmak izi okuyucunun butonuna basýnýz. Buton basýlýyken iç butona bir defa basýnýz ve iki butonu da býrakýnýz. Parmak
izi okuyucu ikili uyari tonuyla birlikte aktif duruma geçecektir.
> Kasetin üzerinde bulunan “DLT” butonuna basýnýz. Sistem sesli
uyarý tonu verecektir.
> Master parmaðý okuyucuya okutunuz ve sesli uyarýyý duyar duymaz master parmaðý okuyucudan kaldýrýnýz.
> Silinecek parmagi, okuyucuya yerlestiriniz. Uyarý tonu duyulduktan
sonra sistem, okutulan parmak izini hafýzasýndan siler. Bu yöntemle
master (yetkili) parmak izleri silinemez.

FC 80 - FC 100

ÖNEMLÝ UYARI: Kapýnýzý tatil moduna geçirmeden önce anahtarýnýzý yanýnýza aldýðýnýzdan emin olun. Aksi takdirde evinize girmek için
çilingir çaðýrmak zorunda kalabilirsiniz.

4.2. Sisteme Daha Önceden Öðretilmiþ Uzaktan Kumandalarýn
Silinmesi (Sadece FC 100 modelinde)
> Kapý açýkken parmak izi okuyucunun butonuna basýnýz. Buton basýlýyken iç butona bir defa basýnýz ve iki butonu da býrakýnýz. Parmak
izi okuyucu ikili uyari tonuyla birlikte aktif duruma geçecektir.
> Kasetin üzerinde bulunan “DLT” butonuna basýnýz (basýlý tutunuz).
> Önce kasetten üçlü uyari tonu duyulacaktir. Daha sonra aralikli
olarak 4 defa uyari tonu duyulacaktir. Son olarak da ard arda 4 defa
uyari tonu duyulacaktir.
> “DLT” butonuna basmayi birakinýz.
> Böylece, cihaza ögretilmis kumandalarin tamami silinmiþ olur.
4.3. Sistemdeki Bütün Parmak Ýzlerinin Silinmesi
> Kapý açýkken parmak izi okuyucunun butonuna basýnýz. Buton basýlýyken iç butona bir defa basýnýz ve iki butonu da býrakýnýz. Parmak
izi okuyucu ikili uyari tonuyla birlikte aktif duruma geçecektir.
> Kasetin üzerinde bulunan “CLR” butonuna basýnýz.
> Master parmaðý okuyucuya okutunuz.
> Parmak izi okuyucunun led isigi yesile döndükten sonra bütün
parmak izleri (master parmaklar da dahil) sistemin hafýzasýndan
silinmiþ olur.
5. SÝSTEMÝN ÖZELLÝKLERÝ
5.1. Genel Özellikler
> Türkiye'de kullanýlan kilit sistemlerine uygun (Barel sistemi)
> Üç faklý kontrol imkaný (parmak izi, uzaktan kumanda, anahtar)
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Manyetik anahtarlý tümleþik alarm sistemi
Pil deðiþtirmeden 10.000 tam kilitleme-açma
Kilit sisteminin çalýþmasýný zorlaþtýrmayan akýllý tasarým
Tek tuþla kapý kilitleme
DESi çok kodlu kumanda ile uyumlu (Sadece FC 100 modelinde)

5.2. Teknik Özellikler
> 500 DPI optik okuyucu
> Primary Lithium Güç Ünitesi
> Alarm sesi þiddeti: 90 dB (33 cm'den)
> Sarsýntýlara karþý dayanýklý SMD teknolojisiyle üretilmiþ elektronik
devre
1900 adet parmak izi hafýzasý (3 adet master parmak)
u
12 adet uzaktan kumanda hafýzasý (Sadece FC 100 modelinde)
u
Rolling Code Uzaktan Kumanda (Sadece FC 100 modelinde)
u
6. UYARILAR
6.1. Kullanýmla Ilgili Uyarýlar
u
Sistemi sorunsuz olarak kullanabilmek için mutlaka kullanma kýlavuzunu okuyunuz.
u
Sistemin tüm parçalarýni sudan koruyunuz.
u
Master parmak, sistemle ilgili tüm öðretme ve silme haklarýna sahip olduðu için yetkili olacak kiþi dikkatli seçilmelidir. Ýlk öðretilen 3
parmaðýn master olduðunu göz ardý etmeyiniz.
u
Sisteme kilitleme komutu verdiðinizde motor belli bir süre çalýþtýktan sonra duruyor ve sistem 4 defa uyarý tonu veriyorsa, kapýnýzýn
tamamen kilitlenmesine engel olan fiziksel bir sorun var demektir. Bu
durumda, kapýnýzýn ayarlanmasý için kapý firmasýna baþvurunuz.
u
Parmak izi okuyucunun butonuna basildiginda, sistem 4’lü uyarý
tonu veriyor ve led isik yanip sönüyorsa, sistemin pillerinin deðiþmesi
gerekmektedir. Pil deðiþimi için kapý firmanýzla irtibata geçiniz.
u
Sisteme parmak izi tanýtýlýrken (ya da sistemden parmak izi silinirken), master (yetkili) parmakla yapýlan onay iþlemi ilk seferinde doðru
yapýlmalýdýr. Herhangi bir sebeple yetkili parmak izi ilk okutulduðunda
tanýmlanamamýþ ise ya da yetkili parmak yerine baþka bir parmak okutulmuþ ise, daha sonradan yetkili parmak izi gösterilse ve tanýmlansa bile parmak izi öðretme (ya da silme) iþlemi gerçekleþtirilemez.
Böyle bir durumda, parmak izi okuyucunun ýþýklarýnýn tamamen sönmesi beklenmeli ve öðretme (ya da silme) iþlemine en baþtan baþlanmalýdýr.
u
Sisteme her defasýnda sadece bir parmak izi öðretilebilir. Her yeni
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okutulmus ise, daha sonradan yetkili parmak izi gösterilse ve tanýmlansa bile parmak izi öðretme (silme) iþlemi gerçekleþtirilemez. Böyle
bir durumda, parmak izi okuyucunun ýþýklarýnýn tamamen sönmesi
beklenmeli ve öðretme (ya da silme) iþlemine en baþtan baþlanmalýdýr.
u
Sisteme her defasýnda sadece bir parmak izi öðretilebilir. Her yeni
parmak izi için parmak izi öðretme prosedürü tekrar edilir.
u
Uzaktan kumanda ile kullanýmda, sistemin önce uyandýrýlmasý gerekmektedir. Aksi durumda, uzaktan kumanda, sistemi kontrol etmeyecektir. Bu sayede, uzaktan kumandanýn butonuna yanlýþlýkla basýldýðý durumlarda kapýnýn kendiliðinden açýlmasý önlenmiþtir. (Sadece
FRC 80 modelinde)
u
Kapý açýk olduðu sürece, sistem kapýyý kilitleme yönünde çalýþtýrmaz. Sadece açma yönüne doðru çalýþtýrýr. Bu durumda parmak izi
okuma modülü de, parmak izi ve kumanda öðretme modu haricinde,
aktif duruma geçmez.
u
Sistemin baðlý olduðu kapýnýn ayarlarýnýn tam olmasý, sistemin arýzasýz olarak çalýþabilmesi için gereken en önemli þartlardan birisidir.
Bu sebeple kapýnýzda meydana gelen kasýntý, sarkma vb. durumlarda, vakit kaybetmeden kapý üreticinize baþvurarak kapýnýn ayarlanmasýný saðlayýniz.

FC 60 - FRC 80

FC 80 - FC 100

>
>
>
>
>

6.2. Servis ve Bakýmla Ýlgili Uyarýlar
u
Sistemin arýzalanmasý durumunda, en kýsa sürede kapýyý aldýðýnýz
firmaya haber veriniz. Sisteme, yetkili servis haricinde kimsenin müdahale etmesine izin vermeyiniz ve kendiniz müdahale etmeyiniz.
Sistemde kullanýlan yüksek akým kapasiteli lithium pil üniteleri sebebiyle, yetkisiz kiþilerin sisteme yapabilecekleri yanlýþ müdahaleler,
can kaybý da dahil olmak üzere ciddi hasarlara sebebiyet verebilir.
Yetkisiz kiþilerin müdahalesi nedeniyle oluþabilecek bu tip hasarlardan DESi sorumlu deðildir.
u
Sisteminiz, pil bitme uyarýsý verdiðinde, geciktirmeden kapý firmanýzý arayarak pillerin deðiþtirilmesini saðlayýnýz.
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FC 60 - FRC 80

5. SÝSTEMÝN ÖZELLÝKLERÝ
5.1. Genel Özellikler
u
Türkiye'de kullanýlan kilit sistemlerine uygun (Barel sistemi)
u
Üç faklý kontrol imkaný (parmak izi, uzaktan kumanda, anahtar)
u
Pil degistirmeden 10.000 tam kilitleme-açma
u
Kilit sisteminin çalýþmasýný zorlaþtýrmayan akýllý tasarým
u
Tek tuþla kapý kilitleme
u
DESi çok kodlu kumanda ile uyumlu (Sadece FRC 80 modelinde)
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5.2. Teknik Özellikler
u
500 DPI optik okuyucu
u
Primary Lithium Güç Ünitesi
u
Sarsýntýlara karþý dayanýklý SMD teknolojisiyle üretilmiþ elektronik
devre
u
1900 adet parmak izi hafýzasý (3 adet master parmak)
u
12 adet uzaktan kumanda hafýzasý (Sadece FRC 80 modelinde)
u
Rolling Code Uzaktan Kumanda (Sadece FRC 80 modelinde)
6. UYARILAR
6.1. Kullanýmla Ilgili Uyarýlar
u
Sistemi sorunsuz olarak kullanabilmek için mutlaka kullanma kýlavuzunu okuyunuz.
u
Sistemin tüm parçalarýni sudan koruyunuz.
u
Master parmak, sistemle ilgili tüm öðretme ve silme haklarýna
sahip olduðu için yetkili olacak kiþi dikkatli seçilmelidir. Ýlk öðretilen 3
parmaðýn master (yetkili) olduðu göz ardý edilmemelidir.
u
Sisteme kilitleme komutu verdiðinizde motor belli bir süre çalýþtýktan sonra duruyor ve sistem 4 defa uyarý tonu veriyorsa, kapýnýzýn
tamamen kilitlenmesine engel olan fiziksel bir sorun var demektir. Bu
durumda, kapýnýzýn ayarlanmasý için kapý firmasýna baþvurunuz.
u
Parmak izi okuyucunun butonuna basildiginda, sistem 4’lü uyari
tonu veriyor ve led isik yanip sönüyorsa, sistemin pillerinin deðiþmesi
gerekmektedir. Pil degisimi için kapi firmanizla irtibata geçiniz.
u
Sisteme parmak izi tanýtýlýrken (ya da sistemden parmak izi silinirken), master (yetkili) parmakla yapilan onay islemi ilk seferinde doðru
yapilmalidir. Herhangi bir sebeple yetkili parmak izi ilk okutulduðunda
tanýmlanamamýþ ise ya da yetkili parmak yerine baþka bir parmak

parmak izi için parmak izi öðretme prosedürü tekrar edilir.
u
Uzaktan kumanda ile kullanýmda, sistemin önce uyandýrýlmasý gerekmektedir. Aksi durumda, uzaktan kumanda, sistemi kontrol etmeyecektir. Bu sayede, uzaktan kumandanýn butonuna yanlýþlýkla basýldýðý durumlarda kapýnýn kendiliðinden açýlmasý önlenmiþtir. (Sadece
FC 100 modelinde)
u
Kapý açýk olduðu sürece, sistem kapiyi kilitleme yönünde çalýþtýrmaz, sadece açma yönüne doðru çalýþtýrýr. Bu durumda parmak izi
okuma modülü de (parmak izi ve kumanda öðretme modu haricinde)
aktif duruma geçmez.
u
Sistemin baðlý olduðu kapýnýn ayarlarýnýn tam olmasý, sistemin arýzasýz olarak çalýþabilmesi için gereken en önemli þartlardan birisidir.
Bu sebeple kapýnýzda meydana gelen kasýntý, sarkma vb. durumlarda vakit kaybetmeden kapý üreticinize baþvurarak kapýnýn ayarlanmasýný saðlayýnýz.
Herhangi bir sebeple sistemin alarmý çalmaya baþlarsa ve sustuu
rulmazsa, siren 3 dakika boyunca çalacaktýr. Bu süre sonunda alarma sebep olan durum ortadan kalktýysa (kapý kapatýldýysa) sistem
otomatik olarak alarmý susturur. Alarm sebebi ortadan kalkmadýysa
siren çalmaya devam edecektir.

FC 80 - FC 100

u
Master parmagi okuyucuya okutunuz.
u
Parmak izi okuyucunun led isigi yesile döndükten sonra bütün
parmak izleri (master parmaklar da dahil) sistemin hafizasindan
silinmis olur.

6.2. Servis ve Bakýmla Ýlgili Uyarýlar
u
Sistemin arýzalanmasý durumunda en kýsa sürede kapýyý aldýðýnýz
firmaya haber veriniz. Sisteme, yetkili servis haricinde kimsenin müdahale etmesine izin vermeyiniz ve kendiniz müdahale etmeyiniz.
Sistemde kullanýlan yüksek akým kapasiteli lithium pil üniteleri sebebiyle, yetkisiz kiþilerin sisteme yapabilecekleri yanlýþ müdahaleler,
can kaybý da dahil olmak üzere ciddi hasarlara sebebiyet verebilir.
Yetkisiz kiþilerin müdahalesi nedeniyle oluþabilecek bu tip hasarlardan DESi sorumlu deðildir.
u
Sisteminiz, pil bitme uyarýsý verdiðinde, geciktirmeden kapiyi
aldiginiz firmaya baþvurarak pillerin deðiþtirilmesini saðlayýnýz.

11

kabul eder. Anahtar kullanilarak kapýnýn açýlmasýndan sonra parmak
izi okuyucu aktif duruma geçecektir. Bu durumda sistem, daha önce
tanýtýlmýþ bir parmaðýn okutulmasýný ya da uzaktan kumandanýn açma butonuna basýlmasýný (FRC 80 modelinde) bekleyecektir. Bu iki
iþlemden biri gerçekleþene kadar parmak izi okuyucu aktif durumda
kalacaktýr ve sistem tatil modundan çýkmayacaktýr.

SÝSTEM BÝLEÞENLERÝ
Parmak Ýzi Okuyucu
Butonu

Parmak Ýzi Okuyucu
Led Iþýðý

Kilitleme
Butonu

Açma
Butonu

FC 60 - FRC 80

DESi

Uzaktan Kumanda*
Parmak Ýzi Okuyucu

Ýç Buton
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* Uzaktan Kumanda Sadece PiKS FRC 80’de bulunmaktadýr.

4. PARMAK ÝZÝ ve KUMANDA SÝLME ÝÞLEMLERÝ
4.1. Sisteme Daha Önceden Öðretilmiþ Parmak Ýzinin Silinmesi
u
Kapý açýkken parmak izi okuyucunun butonuna basýnýz. Buton basýlýyken iç butona bir defa basýnýz ve iki butonu da býrakýnýz. Parmak
izi okuyucu, ikili uyari tonuyla birlikte aktif duruma geçecektir.
u
Kasetin üzerinde bulunan “DLT” butonuna basýnýz. Sistem, sesli
uyari tonu verecektir.
u
Master parmaðý okuyucuya okutunuz ve sesli uyariyi duyar duymaz master parmagi okuyucudan kaldiriniz.
u
Silinecek parmaðý, okuyucuya yerlestiriniz. Uyari tonu duyulduktan
sonra sistem, okutulan parmak izini hafizasindan siler. Bu yöntemle
yetkili parmak izleri silinemez.
4.2. Sisteme Daha Önceden Öðretilmiþ Uzaktan Kumandalarýn
Silinmesi (Sadece FRC 80 modelinde)
u
Kapý açýkken parmak izi okuyucunun butonuna basiniz. Buton basiliyken iç butona bir defa basiniz ve iki butonu da birakiniz. Parmak
izi okuyucu, ikili uyari tonuyla birlikte aktif duruma geçecektir.
u
Kasetin üzerinde bulunan “DLT” butonuna basiniz (basili tutunuz).
u
Önce kasetten üçlü uyari tonu duyulacaktir. Daha sonra aralikli
olarak 4 defa uyari tonu duyulacaktir. Son olarak da ard arda 4 defa
uyari tonu duyulacaktir.
u
“DLT” butonuna basmayi birakiniz.
u
Böylece, cihaza ögretilmis kumandalarinin tamami silinmis olur.

Tutamak

Kaset Kontrol Butonlarý

ÖNEMLÝ UYARI: Kapýnýzý tatil moduna geçirmeden önce anahtarýnýzý yanýnýza aldýðýnýzdan emin olunuz. Aksi takdirde evinize girmek
için çilingir çaðýrmak zorunda kalabilirsiniz.

FC 60 - FRC 80
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4.3. Sistemdeki Bütün Parmak Ýzlerinin Silinmesi
u
Kapý açýkken parmak izi okuyucunun butonuna basiniz. Buton basiliyken iç butona bir defa basiniz ve iki butonu da birakiniz. Parmak
izi okuyucu, ikili uyari tonuyla birlikte aktif duruma geçecektir.
u
Kasetin üzerinde bulunan “CLR” butonuna basiniz.
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Sistemi gece moduna geçirmek için;
Kapý kapalýyken iç butona basýnýz ve basýlý tutunuz. 4 saniye sonu
ra sistem uyarý vererek kapýyý kilitleyecektir. (Butona basmaya devam
ediniz.)
Kapýnýn kilitleme islemi bittikten sonra, sistem kesik kesik sinyal
u
vermeye devam edecek ve 4 saniye sonra sesli uyarýnin degismesiyle (üçlü sinyal) gece moduna geçecektir.
Sesli uyarý kesildikten sonra butona basmayý býrakabilirsiniz.
u
Gece modunda, sadece parmak izi ve sadece uzaktan kumanda ile
yapýlan giriþler iptal olur.
Gece moduna alýnmýþ bir kapý, içeriden (2.4.'de tarif edildiði þekilde)
açýldýðý takdirde, bu moddan çýkacaktýr. Kapý, dýþarýdan, sadece anahtarla yapýlacak giriþleri kabul eder. Kapýnýn anahtarla açýlmasýndan sonra parmak izi okuyucu aktif duruma geçecektir. Bu durumda
sistem gece modundan çýkmak için, daha önce tanýtýlmýþ bir parmaðýn okutulmasýný ya da uzaktan kumandanýn açma butonuna basýlmasýný (FRC 80 modelinde) bekleyecektir. Bu iki iþlemden biri gerçekleþene kadar parmak izi okuyucu aktif durumda kalacaktýr ve sistem gece modundan çýkmayacaktýr.
3.2. Tatile Çýkarken
Uzun süre evinize gelmeyecekseniz, uzaktan kumanda ve parmak izi
ile giriþleri iptal ederek, sistemin yabancýlar tarafýndan gereksiz yere
karýþtýrýlmasýnýn önüne geçebilirsiniz. Sistem tatil modundayken kapý,
klasik kapýlarda olduðu gibi sadece anahtar yardýmýyla açýlabilir.
Sistemi tatil moduna geçirmek için;
Kapý açýkken parmak izi okuyucunun butonuna ve iç butona ayný
u
anda basiniz ve basili tutunuz. 3-4 saniye sonra sistem kesik kesik
sinyal vermeye baslayacaktir.
Butonlari birkiniz ve kapiyi, sinyal sesi bitmeden kapatiniz.
u
Kapi kapatildiginda, sistem sesli uyariyla birlikte otomatik olarak
u
kapýyý kilitleyecek ve tatil moduna geçecektir.

16

Tatil moduna alinmis bir sistem, sadece anahtarla yapilacak girisleri

DÝKKAT Kapiniz size teslim edildiðinde, cihazýn hafýzasýnda hiç-

bir parmak izi bulunmamalýdýr. Sisteme öðretilecek ilk üç
parmak izi, o sistemin yetkili (master) parmaðý olarak
tanýmlanýr ve bu parmak izlerinden birisi izin vermedikçe
sisteme hiçbir parmak izi ya da uzaktan kumanda ögretilemez (ya da silinemez). Bu sebeple, ihtiyaten, ürün size teslim
edildikten sonra sisteme kendi parmaðýnýzý öðretin ve 4.3. maddede belirtildiði þekilde, sistemin hafýzasýnda bulunan bütün parmak
izlerini silerek parmak izi öðretme iþlemine baþlayýn.

Parmak Ýzi
1- SÝSTEMÝN DEVREYE ALINMASI
Okuyucu
Butonu
1.1. Sisteme Yetkili (master) Parmaðýn Öðretilmesi
Kapý açýkken parmak izi okuyucunun butonuna basýu
nýz. Buton basýlýyken iç butona bir defa basýnýz ve iki
butonu da býrakýnýz. Parmak izi okuyucu, ikili uyari
tonuyla birlikte aktif duruma geçecektir.
Parmak Ýzi
Okuma
Kasetin üzerindeki “LRN” butonuna basýnýz. Sisu
Bölgesi
tem sesli uyari tonu verecektir.
Yetkili (master) olmasýný istediðiniz kiþinin parmaðýný
u
okuyucuya yerleþtiriniz.
Ýç
Parmak izi okuyucunun üst kýsmýnda bulunan led ýþýk
u
Buton
iki defa yesil renkte yandiktan sonra parmagi okuyucudan
kaldiriniz ve parmak izi okuyucunun isiklari sönene kadar bekleyiniz.
Bu islemden sonra sisteme ilk master parmak ögretilmis olur.
u
DESi
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3. ÖZEL KULLANIM ÞEÇENEKLERÝ
3.1. Gece
Ýsterseniz geceleyin eve giriþleri sýnýrlandýrabilirsiniz. Gece moduna
alýnmýþ bir kapý, evin içinden açýlabilir. Kapýyý dýþarýdan açmak için
anahtar ve parmak izi ya da anahtar ve uzaktan kumandanin birlikte
kullanýlmasý gerekecektir.

Kalan iki master parmak, bir sonraki maddede anlatýldýðý
þekilde sisteme öðretilir.
ÖNEMLI NOT: Parmak iziniz silikse ya da parmak izinizde
kesik v.b. bir bozulma varsa, parmak izi ögretme isleminde
sorun yasayabilirsiniz. Böyle bir parmagin master olarak
Kaset Kontrol
Butonlarý
seçilmesi dogru degildir. Parmak izleri ögretilemeyen kullanicilarin, sistemi uzaktan kumanda ile kontrol etmeleri tavsiye edilir.
Parmak izlerinin dis etkenlerden dolayi deforme olma ihtimali vardir.
Bu sebeple, kullanicilarin birkaç parmagini sisteme ögretirseniz, ilgili
sebepten dolayi çikabilecek aksilikleri önlemis olursunuz.
1.2. Sisteme Parmak Ýzi Öðretilmesi
Kapý açýkken parmak izi okuyucunun butonuna basiniz. Buton bau
siliyken iç butona bir defa basiniz ve iki butonu da birakiniz. Parmak
izi okuyucu, ikili uyari tonuyla birlikte aktif duruma geçecektir.
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1.3. Sisteme Uzaktan Kumanda Öðretilmesi (Sadece FRC 80 modelinde)
Kapý açýkken parmak izi okuyucunun butonuna basiniz. Buton bau
siliyken iç butona bir defa basiniz ve iki butonu da birakiniz. Parmak
izi okuyucu, ikili uyari tonuyla birlikte aktif duruma geçecektir.
Kasetin üzerinde bulunan “LRN” butonuna basiniz. Sistem, sesli
u
uyari tonu verecektir.
Master parmagi okuyucuya okutunuz ve sesli uyariyi duyar duyu
maz master parmagi okuyucudan kaldiriniz.
Açma
Butonu
Ögretilecek uzaktan kumandanin kilitleme ya da
u
açma butonuna 1-2 saniye süreyle basili tutunuz.
Uyari tonu duyulduktan sonra sistem ilgili kuu
Kilitleme
mandayi ögrenmis olur.
Butonu
2. SÝSTEMÝN KULLANIMI
2.1. Kapýnýn Dýþarýdan Kilitlenmesi
Uzaktan Kumanda
Kapý kapalýyken, parmak izi okuyucunun butonuna üst üste 2 defa basýniz. Sistem kapýyi kilitleyecektir.
Ayný þekilde, kapý kapalýyken parmak izi okuyucunun butonuna bir
defa basýp, uzaktan kumandanýn kilitleme butonuna basarsaniz, kapý
kilitlenecektir (FRC 80 modelinde).
Kapý kapalýyken anahtar kilitleme yönüne dogru hizlica çevrildiðinde
de, sistem otomatik olarak devreye girecek ve kapýyý kilitleyecektir.
2.2. Kapýnýn Ýçeriden Kilitlenmesi
Kapý kapalýyken, iç butona kýsa olarak basýp býraktiginizda, sistem
kesik kesik sinyal vererek 3-4 saniye bekleyecek, bu süre zarfýnda bir
iþlem yapýlmazsa sistem otomatik olarak devreye girecek ve kapýyý
kilitleyecektir.
Tutamak kilitleme yönüne doðru hýzlýca çevrildiðinde de, sistem
otomatik olarak devreye girecek ve kapýyý kilitleyecektir.

14

Kapý kapalýyken, iç butona 4 saniye süreyle basýlý tutarsaniz, kapý
kilitlenecek ve yarý otomatik çalýþma modu (anahtarý ya da tutamagi
çevirdiðinizde otomatik olarak hareketin devam etmesi) devre dýþý kalacaktýr. Parmak izi okuma butonuyla ve uzaktan kumanda ile yapýlan
kilitleme iþlemlerinde de yarý otomatik çalýþma modu devre dýþý kalýr.
2.3. Kapýnýn Dýþarýdan Açýlmasý
2.3.1. Parmak Ýzi Ýle
Kapý kapalýyken, parmak izi okuyucunun butonuna bir defa bastýktan
sonra (parmak izi okuyucu aktif hale geçecektir) parmagi okuyucuya
yerleþtiriniz. Parmak izi okunduktan sonra (eðer tanýnýyorsa) sistem
kapýyi açacaktir.
2.3.2. Uzaktan Kumanda Ýle (Sadece FRC 80 modelinde)
Kapý kapalýyken, parmak izi okuyucunun butonuna bir defa bastýktan
sonra (parmak izi okuyucu aktif hale geçecektir) uzaktan kumandanýn
açma butonuna basýldýðýnda sistem kapýyi açacaktir.
2.3.3. Anahtarla
Kapý kapalýyken anahtar açma tarafýna doðru hýzlýca çevrildiðinde,
sistem otomatik olarak devreye girerek kapýnýn açýlmasýný saðlayacaktýr. Sistem parmak izi okuyucunun butonuyla, uzaktan kumandayla ya da iç butona uzun süre basarak kilitlendiginde ya da gece moduna veya tatil moduna alýndýðýnda, yari otomatik olarak çalýþmaz.

FC 60 - FRC 80

FC 60 - FRC 80

Kasetin üzerindeki “LRN” butonuna basýnýz. Sistem, sesli uyari tou
nu verecektir.
Master parmagi okuyucuya yerlestiriniz ve sesli uyariyi duyar duyu
maz master parmagi okuyucudan kaldiriniz.
Ögretilecek parmagi okuyucuya yerlestiriniz.
u
Parmak izi okuyucunun led isigi 2 defa yesil yanincaya kadar paru
magi okuyucuda tutunuz. (Her okumadan sonra sesli uyari duyulur.)
Bu islem bittikten sonra 3 defa üst üste uyari tonu duyulacak ve
u
sisteme yeni parmak ögretilmis olacaktir.

Eger yari otomatik mod çalismiyorsa, kapinin parmak izi ya da uzaktan kumandayla açilmasi gerekir. Bu durumda kapi, anahtarla açilirsa parmak izi okuyucu uyanacaktir ve ögretilmis bir parmak izi okutulana kadar uyanik kalacaktir.
2.4. Kapýnýn Ýçeriden Açýlmasý
Kapýyý, içeriden iki þekilde açabilirsiniz;
u
Ýç butona basip birakiniz (sistem aralikli olarak uyari tonu vermeye
baslar) ve 3 saniye içerisinde (uyari tonu bitmeden) tutamaðý açma
yönüne doðru çeviriniz. Sistem otomatik olarak devreye girecek ve
kapýyý açacaktýr.
u
Tutamaðý açma yönüne doðru çeviriniz (sistem aralýklý olarak uyarý
tonu vermeye baþlar) ve 3 saniye içinde (uyarý tonu bitmeden) iç butona basýnýz. Sistem otomatik olarak devreye girecek ve kapýyý açacaktýr. Yarý otomatik çalýþma modu devredeyse, tutamaðý çevirdiðinizde sistem otomatik olarak devreye girecek ve kapýyý açacaktýr.
(Yarý otomatik çalýþma modunun devre dýþý olduðu durumlar, “2.2.”
maddesinde belirtilmiþtir.)
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