
 ajInstrukc   negozbiometryc amkaz ugiłobs
                                         ScanLogic Basic 

ynrycz     1)   
 amkaz iercawtO.A  

ab  623451 CODE MASTER fźadworpW 
 
B. mianaZ 

 
 kodu 

     1) źadworpW  000000
 

 
     2) źadworpW zszysłyus CODE MASTER ytualnka ,

 
  wyoękiźwd łnaygs 1 

     3) źadworpW wyocyfr
 

 wyoękiźwd łnaygs 1 zszysłyus ,CODE MASTER 6- wyno 
źadworpW     4)

  ewoękiźw     d
   łynaygs 2 zszysłyus ,CODE MASTER wyo6-cyfr  wynoniewpono 

nyzabrycF     *  ODEC RASTEM 123456 musi 
 ytkownicyżu inni     

 dodani ostanaz animz mienionyz ćostaz 

     * nyzabrycF*
 kod onyzwprowad dniełęb aznaczo łsygna ugiłd Jeden 

 mienionyz niezocłwznie ćostaz musi 999999 ODEC ESETR 
     ***

 
 
C. Dodawanie aManager  palca odcisku 

wórztO      1) MASTER iuzycu rzyp jfse ODCISK MANAGER lub CODE   
jarzymtPrzy     2)  kisrzycp “+,” ża  zszysłyus 1 łnaygs 

żoPrzył 
 wyoękiżwd 

     3) az acpal kiscod  otnie-kr4 , 1 łnaygs  zszysłyus mezar ymdżak 

wójnyodP 
 wyoękiżw     d

   

     4)  wyoźwiękd sygnał 
      ODCISK

   MANAGER  ydodan niewarpop ajacznazo

nażoM     *  WÓODCISK  MANAGER5 alnieymskam ćdoda 
 
D. Dodawanie 

wórztO 
 UŻYTKOWNIKA 1 kodu 

     1) MASTER  iuycżu rzyp jfse  ODCISK MANAGER lub CODE  
jarzymtPrzy     2)  wyoękiźwd łnaygs 1 zszysłyus ża "1"  

źadworpW      3) zszysłyus UŻYTKOWNIKA 1 odkwyo6-cyfr   wyno ,
 wyoękiźw     d

łnaygs     1 

źadworpW      4)
ewoękiźwdłynayg     s  UŻYTKOWNIKA 1 oduk dodanie ewołidwarp ecajazdriewpot  

   2 zszysłyus ,UŻYTKOWNIKA 1 odk wyo6-cyfr  wynoniewpono 

odK**

 j.eżponi .”„B
 iekcpun w ąopisan oduk yianzm rąeducorp z odniezg jpuęostP r.emnu

 yalnkuni na 999999 oglnemyśdo z ćienizm żynale aniawesetor 

  

 

 

   

UWAGA:
 CODE) TERSMA imywusta zanim oraz CALPA KISODC szywierp

 amydod zanim( ciśejnolko szejwierp w ćzmieni yżelna 999999 CODE ETSRE 



E. Dodawanie kodu 2 UŻYTKOWNIKA 
     1) Otwórz sejf przy żu yciu  MASTER CODE lub MANAGER ODCISK   

    2) Przytrzymaj "1" aż usłyszysz 1 sygnał dźwiękowy   
    3) Wprowadź nowy 6-cyfrowy kod 2 UŻYTKOWNIKA,  usłyszysz 1 sygnał dźwiękowy  

    4) Wprowadź ponownie nowy 6-cyfrowy kod 2 UŻYTKOWNIKA, usłyszysz 2
 

   
    sygnały dźwiękowe   potwierdzajace prawidłowe dodanie kodu 2   UŻYTKOWNIKA

F. Dodawanie ówodcisk  palcy 
    1) Otwórz sejf przy uzyciu  
    2) Przytrzymaj +" " aż usłyszysz 1 sygnał dźwiękowy   
    3) Przyłóż 

)4     acpal ukiscod dodanie newarpop acznazo wyoękiżwd łnaygs ynwójodP 
 wyoękiżwd łnaygs 1 zszysłyus mezar ymdżak az a,cpal kiscod otnie-kr4 

   * 
UŻYTKOWNIKA      2

  i UŻYTKOWNIKA 1 dla cówpal kówiscod 5 po alnieymskam ćdoda nażoM 

 MASTER CODE lub MANAGER ODCISK   

    

G. Kasowanie  Manager odcisków   hstkicywsz( )ypalc  
    1) Otwórz sejf przy uzyciu  
    2) Przytrzymaj -" " aż usłyszysz 1 sygnał dźwięko ,wy

wyoękiźw      d

   łnaygs ynwójpod mpote 

  

    3) Przyłóż 4-krotnie odcisk palca, za każdym razem usłyszysz 1 sygnał dżwiękowy 

   3 ) iekstzysW  anewasoks łyostaz cówpal ikiscod 

    2 UŻYTKOWNIKA 

 MASTER CODE lub MANAGER ODCISK   

    H. Kasowanie  odcisków ówpalc  UŻYTKOWNIKA 2  
    1) Otwórz sejf przy żu yciu oduk  UŻYTKONIKA 1 acpal ukiscod lub 
    2) Przytrzymaj kisrzycp 3" "  aż usłyszysz 2  sygna ył  dźwięko ew    

 

 
    3) Wszystkie odciski palców 2 zostały  UŻYTKOWNIKA skasowane 

 I.  Kasowanie hcstkiyszw odcisków  palców 
    1) Otwórz sejf przy użyciu MASTER  ODCISK MANAGER lub CODE 

palca 1 UŻYTKONIKA 

    2) Przytrzymaj przycisk "3" aż usłyszysz 2 sygnały dźwiękowe   
 

    3) Wszystkie odciski palców  zostały skasowane 

 .hycnryczabf ńiewusta do acawr nie cówpal kówiscod iuęcusuni po CODE* MANAGER  

 
    1 źadworpW) DEOC RESET  999999 )ynrycz(fab
    2) Przytrzymaj przycisk 6" " aż usłyszysz 1  sygnał dźwięko ,yw

 wyoękiżwd łnayg    s

  ynwójpod mpote a 

  

J . niewaReseto  hycznycbraf ieńawust do amkaz 
    

    3) yodK  6)12345( CODE MANAGER h,ycnryczabf ńiewusta do anewesetozr łyostaz 
 

 K . zenieacłyW  egowiękowdź łuagnys 
    1 wórztO)

     ODCISK
 MANAGER lub UŻYTKOWNIKA 1 oduk CODE/ MASTER iużycu rzyp jfse 

RESET CODE (fabryczny 999999) 

   )2  wyoękiźwd łnaygs 1 zszysłyus ża 4”, „ kisrzycp jarzymtPrzy  

    sygnał dżwiękowy   

    

 

 L . W ął czenie sygnału dźwiękowego 
 

UŻYTKOWNIKA lub MANAGER 

    2) Przytrzymaj przycisk „ 4”, ża  wyoękiźwd łnaygs ynwójpod zszysłyus 

1 sygnał dźwiękowy  

   

 

    1) Otwórz sejf przy użyciu MASTER CODE/ kodu 1  MANAGER lub UŻYTKOWNIKA 

UŻYTKOWNIKA lub MANAGER 

    ODCISK 

 



POZIOMY
.1
.2  acpal miekiscod z zawr odK :2 POZIOM 

 acpal kiscod lub odK :1 POZIOM 
 BEZPIECZEŃSTWA: 

M anaZmi.  palca iskcod + )(kod wazeństciepbez oziomp 2 an
    1) Otwórz sejf przy uzyciu

     ODCISK
   MANAGER lub UŻYTKOWNIKA 1 oduk CODE/ MASTER  

 
    2) jarzymtPrzy 

wyoękiźwd      

  łnaygs ynwójpod mpote ,wyoękiźwd łnaygs 1 zszysłyus ża 5” „ kisrzycp 

 

  

  

   

N. Zmiana na  )palca iskcod ubl (kod wazeństciepbez oziomp 1 

2 poziom bezpieczeństwa (kod + odcisk palca) 

    1 wórztO)
     ODCISK

   MANAGER lub UŻYTKOWNIKA 1 oduk CODE/ MASTER iużycu rzyp jfse 

MASTER CODE/ kodu 1 UŻYTKOWNIKA lub MANAGER   

    2) Przytrzymaj przycisk „ 5” aż usłyszysz 1 sygnał dźwiękowy
wyoękiźwd      

  łnaygs 1 niewpono i 

    dźwiękowy 

 

  

 

  

 

otnekrortezC
1.

yadkblo
2.
3.
.4  i.wymoękiwdź imałnaygs imiktkró 2 i migułd 1 estj yanwoznaliygs amkaz yadkblo asucz conieK 

 a;mkaz yadkblo asucz ęsi eniakrócs ejoduwpo nie enieżowł jej newpono i iirbate ieWyjęc 
 ;ynywtkniea estj cówpal kówiscod ktniczy a,mkaz yadkblo asczodP 

 a;mkaz 
 eskro arwt nadal eż e,juzaksw oc h,cpaęodst hwycundokse-5 w wyoękiwdź łnaygs ejitume kemZa 

 inut.m 5 na kemaz ejukblo oduk ogdnełęb eniezadworpw 

Skutki
 

 kodu wprowadzenia ędnegobł 

owstńeczpiezeB
 
1. Po drzwiach

2.
 
Rozwiązywanie
 
1)

.

2)

3)
 kod. wprowadzony

 lub palca odcisk nieprawidłowy to kodu: lub odcisku wprowadzeniu po światła Czerwone 
 

 usuwane. są  2Użytkownik i Użytkownik1 niezmieniony,
 pozostaje menedżera Kod * kodu wprowadzenia lub palca odcisku prawidłowego

 wskazanie to jest - kodu lub palca odcisku wprowadzeniu po światła Zielone 
 

 nową na baterię Wymień baterii.oziomie p niskim o informacja
 jest ot kodu: lub palca odcisku wprowadzeniu po razy 10 zamka dźwiękowy Sygnał 

 problemów 

 zablokowane. są sejfu drzwi czy zamka zamknięciu po Sprawdzić 
 kodem. nowym

 sejfu  otwartych na zamknąć i otworzyć zamek kilkakrotnie należy kodu zmianie  

 










