دفترچه راهنمای نصب قفل رمزی اثرانگشتی
 -1تغییز رمش ايلیٍ لفل  :رمش ايلیٍ لفل  11111111می باضذ
صفر  + 11111111 + * +رمز جذیذ  8رقمی  +تکرار رمز  8رقمی جذیذ # +
اگز رمش با مًفمیت تغییز یابذ لفل یه بًق می سوذ ي اگز مًفك وباضذ  3بًق می سوذ
-2تعزیف اثز اوگطت بٍ صًرت روذم:
ابتذا بٍ تزتیب وذ َای ريبزي را بشویذ  # 1 :رمز اصلی #
در ایه حالت سىسًر اثز اوگطت ريضه می ضًد سپس اثز اوگطت وفز ايل را بزريی سىسًر گذاضتٍ ي يلتی سىسًر خامًش ضذ
دست بزداریذ .پس اس ريضه ضذن مجذد سىسًر َمان اوگطت را لزاردادٌ ي با ضىیذن صذای ته بًق دست خًد را بزداریذ

بٍ َمیه ريش می تًاویذ تا  150اثز اوگطت بزای َز لفل تعزیف وىیذ
-3تعزیف اثز اوگطت بز اساس ضمارٌ ضخص:
ابتذا بٍ تزتیب وذ َای ريبزي را بشویذ # 1 :رمز اصلی – کذ  3رقمی شخص مورد نظر #
در ایه حالت سىسًر اثز اوگطت ريضه می ضًد سپس اثز اوگطت وفز ايل را بزريی سىسًر گذاضتٍ ي يلتی سىسًر خامًش ضذ
دست بزداریذ .پس اس ريضه ضذن مجذد سىسًر َمان اوگطت را لزاردادٌ ي با ضىیذن صذای ته بًق دست خًد را بزداریذ

بٍ َمیه ريش می تًاویذ تا  150اثز اوگطت بزای َز لفل تعزیف وىیذ
-4تعزیف رمش بز اساس ضمارٌ ( وذ) ضخص:
تعزیف رمش * 1 :رمز اصلی – کذ  3رقمی شخص مورد نظر -رمز  8رقمی جذیذ -تکرار رمز8رقمی جذیذ #
اگز رمش با مًفمیت تعزیف ضًد لفل یه بًق می سوذ ي اگز مًفك وباضذ  3بًق می سوذ
 -5پان وزدن یه اثز اوگطت با داضته ضمارٌ ضخص مًرد وظز # 2 :رمز اصلی -شماره شخص-تکرار شماره شخص #
 -6پان وزدن تمام اثز اوگطت َا # 3 :رمز اصلی #
 -7پان وزدن یه رمش با داضته ضمارٌ ضخص مًرد وظز * 2 :رمز اصلی – شماره شخص -تکرار شماره شخص #
 -8پان وزدن تمامی رمش َای يريد تعزف ضذٌ * 3 :رمز اصلی #

باس وزدن لفل با رمش :رمش  8رلمی خًد را ريی لفل بشویذ
باس وزدن لفل با اثز اوگطت :ابتذا ريوص لفل را بٍ ضمت باال دادٌ ي اوگطت تعزیف ضذٌ خًد را بز ريی سىسًر وگاٌ داریذ

