**Kod resetowania należy zmienić z domyślnego 999999 na unikalny
numer. Postępuj zgodnie z procedurą zmiany kodu opisaną w punkcie
„B”. poniżej.

Instrukcja obsługi zamka biometrycznego
ScanLogic Basic
UWAGA: RESET CODE 999999 należy zmienić w pierwszej kolejności (zanim dodamy
pierwszy ODCISK PALCA oraz zanim ustawimy MASTER CODE)
A. Otwarcie zamka
1) Wprowadź fabryczny MASTER CODE 123456
B. Zmiana kodu
1) Wprowadź 000000
2) Wprowadź aktualny MASTER CODE, usłyszysz 1 sygnał dźwiękowy
3) Wprowadź nowy 6-cyfrowy MASTER CODE, usłyszysz 1 sygnał dźwiękowy
4) Wprowadź ponownie nowy 6-cyfrowy MASTER CODE, usłyszysz 2 sygnały
dźwiękowe
*Fabryczny MASTER CODE 123456 musi zostać zmieniony zanim zostana dodani
inni użytkownicy
**Fabryczny RESET CODE 999999 musi zostać niezwłocznie zmieniony
*** Jeden długi sygnał oznacza błędnie wprowadzony kod
C. Dodawanie Managera odcisku palca
1) Otwórz sejf przy uzyciu MASTER CODE lub MANAGER ODCISK
2)Przytrzymaj przycisk “+,” aż usłyszysz 1 sygnał dżwiękowy
3) Przyłoż 4-krotnie odcisk palca, za każdym razem usłyszysz 1 sygnał
dżwiękowy
4) Podwójny sygnał dźwiękowy oznaczaja poprawnie dodany MANAGER
ODCISK
*Można dodać maksymalnie 5 MANAGER ODCISKÓW
D. Dodawanie kodu 1 UŻYTKOWNIKA
1) Otwórz sejf przy użyciu MASTER CODE lub MANAGER ODCISK
2) Przytrzymaj "1" aż usłyszysz 1 sygnał dźwiękowy
3) Wprowadź nowy 6-cyfrowy kod 1 UŻYTKOWNIKA, usłyszysz 1 sygnał
dźwiękowy
4) Wprowadź ponownie nowy 6-cyfrowy kod 1 UŻYTKOWNIKA, usłyszysz 2
sygnały dźwiękowe potwierdzajace prawidłowe dodanie kodu 1 UŻYTKOWNIKA

E. Dodawanie kodu 2 UŻYTKOWNIKA
1) Otwórz sejf przy użyciu 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 odcisków palcy
1) Otwórz sejf przy uzyciu MASTER CODE lub MANAGER ODCISK
2) Przytrzymaj "+" aż usłyszysz 1 sygnał dźwiękowy
3) Przyłóż 4-krotnie
4-krotnie odcisk
odcisk palca,
palca, za
za każdym
każdym razem
razem usłyszysz
usłyszysz 1 sygnał
sygnał dżwiękowy
dżwiękowy
4) Podwójny sygnał dżwiękowy oznacza poprawne dodanie odcisku palca
* Można dodać maksymalnie po 5 odcisków palców dla 1 UŻYTKOWNIKA i
2 UŻYTKOWNIKA
G. Kasowanie Manager odcisków palcy (wszystkich)
1) Otwórz sejf przy uzyciu MASTER CODE lub MANAGER ODCISK
2) Przytrzymaj "-" aż usłyszysz 1 sygnał dźwiękowy, potem podwójny sygnał
dźwiękowy
3) Wszystkie odciski palców zostały skasowane
H. Kasowanie odcisków palców 2 UŻYTKOWNIKA
1) Otwórz sejf przy użyciu kodu lub odcisku palca
palca 1 UŻYTKONIKA
2) Przytrzymaj przycisk "3" aż usłyszysz 2 sygnały dźwiękowe
3) Wszystkie odciski palców 2 UŻYTKOWNIKA zostały skasowane
I. Kasowanie wszystkich odcisków palców
1) Otwórz sejf przy użyciu MASTER CODE lub MANAGER ODCISK
2) Przytrzymaj przycisk "3" aż usłyszysz 2 sygnały dźwiękowe
3) Wszystkie odciski palców zostały skasowane

* MANAGER CODE po usunięciu odcisków palców nie wraca do ustawień fabrycznych.
J. Resetowanie zamka do ustawień fabrycznych
1) Wprowadź RESET CODE
CODE (fabryczny
(fabryczny 999999)
999999)
2) Przytrzymaj przycisk "6" aż usłyszysz 1 sygnał dźwiękowy, a potem podwójny
sygnał dżwiękowy
sygnał
dżwiękowy
3) Kody zostały zresetowane do ustawień fabrycznych, MANAGER CODE (123456)
K. Wyłaczenie sygnału dźwiękowego
1) Otwórz sejf przy użyciu MASTER CODE/ kodu 1 UŻYTKOWNIKA lub MANAGER
ODCISK
2) Przytrzymaj przycisk „ 4”, aż usłyszysz 1 sygnał
sygnał dźwiękowy
dźwiękowy
L. Włączenie sygnału dźwiękowego
1) Otwórz sejf przy użyciu MASTER CODE/ kodu 1 UŻYTKOWNIKA lub MANAGER
ODCISK
2) Przytrzymaj przycisk „ 4”, aż usłyszysz podwójny sygnał dźwiękowy

POZIOMY BEZPIECZEŃSTWA:
1. POZIOM 1: Kod lub odcisk palca
2. POZIOM 2: Kod wraz z odciskiem palca
M. Zmiana na 2 poziom
poziom bezpieczeństwa
bezpieczeństwa (kod + odcisk
odcisk palca)
palca)
1) Otwórz sejf przy uzyciu MASTER CODE/ kodu
kodu 1 UŻYTKOWNIKA lub MANAGER
ODCISK
2) Przytrzymaj przycisk „ 5” aż usłyszysz 1 sygnał dźwiękowy, potem podwójny sygnał
dźwiękowy
dźwiękowy
N. Zmiana na 1 poziom bezpieczeństwa (kod lub odcisk palca)
1) Otwórz sejf przy użyciu MASTER CODE/ kodu 1 UŻYTKOWNIKA lub MANAGER
ODCISK
2) Przytrzymaj przycisk „ 5” aż usłyszysz 1 sygnał dźwiękowy i ponownie 1 sygnał
dźwiękowy

Skutki błędnego wprowadzenia kodu
Czterokrotne wprowadzenie błędnego kodu blokuje zamek na 5 minut.
1. Zamek emituje sygnał dźwiękowy w 5-sekundowych odstępach, co wskazuje, że nadal trwa okres
blokady zamka;
2. Podczas blokady zamka, czytnik odcisków palców jest nieaktywny;
3. Wyjęcie baterii i ponowne jej włożenie nie powoduje skrócenia się czasu blokady zamka;
4. Koniec czasu blokady zamka sygnalizowany jest 1 długim i 2 krótkimi sygnałami dźwiękowymi.
Bezpieczeństwo
1. Po zmianie kodu należy kilkakrotnie zamek otworzyć i zamknąć na otwartych drzwiach sejfu
nowym kodem.
2. Sprawdzić po zamknięciu zamka czy drzwi sejfu są zablokowane.
Rozwiązywanie problemów
1) Sygnał dźwiękowy zamka 10 razy po wprowadzeniu odcisku palca lub kodu: to jest
informacja o niskim poziomie baterii. Wymień baterię na nową.
2) Zielone światła po wprowadzeniu odcisku palca lub kodu - jest to wskazanie
prawidłowego odcisku palca lub wprowadzenia kodu * Kod menedżera pozostaje
niezmieniony, Użytkownik1 i Użytkownik 2 są usuwane.
3) Czerwone światła po wprowadzeniu odcisku lub kodu: to nieprawidłowy odcisk palca lub
wprowadzony kod.

