FingerLock
Οδηγίες χρήσης

Πριν διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης
•

Οι παρούσες οδηγίες χρήσης σας επιτρέπουν να γνωρίζετε τις προφυλάξεις που πρέπει να λάβετε πριν
χρησιµοποιήσετε το προϊόν FingerLock TS-300.

Πίνακας περιεχοµένων
Πριν διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης
Περιεχόµενα
Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
Προφυλάξεις πριν από τη χρήση
Σύνθεση και λειτουργίες της κλειδαριάς FingerLock
Σχέδιο συναρµολόγησης
Οδηγίες εγκατάστασης
Πριν διαβάσετε το κεφάλαιο “Πώς να χρησιµοποιείτε την κλειδαριά FingerLock”
Πώς να χρησιµοποιείτε την κλειδαριά FingerLock
• Πως γίνεται η εγγραφή
• Πως γίνεται η διαγραφή
• Πως εισέρχεστε
• Πως εξέρχεστε
• Πως ενεργοποιείται η ακίδα ασφαλείας
• Πως διαγράφονται όλοι οι χρήστες
Κωδικοί ασφαλείας
• Πως εισάγετε ένα κωδικό ασφαλείας.
• Πως ανοίγετε µε τον κωδικό ασφαλείας.
• Πως διαγράφεται ο κωδικός ασφαλείας.
Προειδοποίηση για την αντικατάσταση της µπαταρίας.
Σηµεία ελέγχου πριν από την αποστολή για επισκευή.
Μέγιστος αριθµός χρηστών µέχρι 16 χρήστες.
Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
Ευκολία: Χάσατε το κλειδί σας; Τώρα σας απαλλάσσουµε απ’ αυτή τη στεναχώρια. ∆εν είναι ανάγκη να κρατάτε κλειδιά.
Ασφάλεια: Μόνον οι καταγραµµένοι χρήστες µπορούν ν’ ανοίξουν την πόρτα. Όλα τα αποθηκευµένα στοιχεία των
δακτυλικών αποτυπωµάτων δεν καταστρέφονται από τις διακοπές του ρεύµατος. Η Ακίδα ασφαλείας αποκλείει την
πρόσβαση στη συσκευή απενεργοποιώντας το σύστηµα αναγνώρισης των δακτυλικών αποτυπωµάτων.
Γρήγορη πρόσβαση: Βιάζεστε; Σχηµατίστε τον κωδικό σας και τοποθετήστε το δάχτυλό σας. Εξασφαλίζετε έτσι µια
πολύ ταχύτερη πρόσβαση σε σχέση µε τη χρήση ενός συµβατικού κλειδιού.
Ανοιχτή πόρτα: Όταν µια πόρτα πρέπει να παραµείνει ανοιχτή για µια µεγάλη χρονική περίοδο, µπορεί να κλείνει χωρίς
να κλειδώνει ώστε να µην χρειάζεται να την ανοίγετε κάθε φορά.
Αντοχή: Ένα έλασµα από αλουµίνιο στο µπροστινό µέρος του περιβλήµατος και ένα χαλύβδινο έλασµα µεταξύ
µπροστινού και πίσω µέρους κάνουν την κλειδαριά άθραυστη και παρέχουν προστασία από τυχόν παραβιάσεις.
Οπτική καθοδήγηση µέσω οθόνης: Μία εύκολη στη χρήση της οθόνη παρέχει οπτική επιβεβαίωση της εκτέλεσης των
εντολών που έχουν δοθεί.
Προειδοποίηση: Η προειδοποίηση ενεργοποιείται όταν η τάση της µπαταρίας είναι χαµηλή.
Προφυλάξεις πριν από τη χρήση
Επειδή η κλειδαριά FingerLock είναι κατασκευασµένη από ηλεκτρονικά εξαρτήµατα που µπορεί να είναι ευαίσθητα στο
περιβάλλον, θα πρέπει να λαµβάνονται οι ακόλουθες προφυλάξεις:
Η συναρµολόγηση ή αποσυναρµολόγηση της κλειδαριάς FingerLock πρέπει να γίνεται µόνον από ειδικευµένο µηχανικό.
Οποιαδήποτε ανάγκη επισκευής η οποία οφείλεται σε κακό χειρισµό δεν καλύπτεται από την εγγύηση της κλειδαριάς
FingerLock. ∆ιαβάστε προσεκτικά τις Οδηγίες χρήσης προτού να χρησιµοποιήσετε το προϊόν.
Ο ηλεκτρονικός αναγνώστης κωδικών όλων των ηλεκτρονικών προϊόντων δεν θα πρέπει να πιέζεται µε κάποιο βαρύ
αντικείµενο. Ο αισθητήρας της συσκευής θα πρέπει να διατηρείται καθαρός και προστατευµένος από εξωτερικές
επιδράσεις ή ρύπους. Ο αισθητήρας της συσκευής θα πρέπει κατά καιρούς να καθαρίζεται µε ένα υγρό ύφασµα ώστε η
επιφάνειά του να διατηρείται καθαρή. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί και ένα µαλακό καθαριστικό τζαµιών.
Σύνθεση και λειτουργίες της κλειδαριάς FingerLock
Μπροστινή πλευρά
1. Οθόνη ενδείξεων:: Οπτική ένδειξη του κωδικού του χρήστη και άλλων µηνυµάτων σε συντοµογραφίες.
Συντοµογραφίες:
FULL
- Η χωρητικότητα είναι συµπληρωµένη.
ΒΑ
- Μπαταρία - χρειάζεται αλλαγή µπαταρίας.
Ε1
- Αποτυχηµένη εισαγωγή στοιχείων.
Β2
- Σφάλµα στη λειτουργία του αισθητήρα που ελέγχει αν ή κλειδαριά είναι ανοικτή / κλειστή.
Ε3
- Η παροχή ρεύµατος δεν έχει διακοπεί ύστερα από µία σειρά εργασιών.
00
- ∆εν υπάρχουν στοιχεία του δακτυλικού αποτυπώµατος.
01-16 - Ο καταχωρηµένος αριθµός του χρήστη.
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2.

Μπροστινό πλήκτρο : Το πλήκτρο αυτό χρησιµεύει για :
1. Την έναρξη του συστήµατος.
2. Το κλείδωµα του συστήµατος.
3. Την επιλογή / αναζήτηση του κωδικού του χρήστη.
4. Την εισαγωγή κωδικού πρόσβασης
5. Την επιβεβαίωση ∆ιαγραφής και Καταχώρησης.

Πίσω πλευρά
Ακίδα
Ασφαλείας Κλειστή Ανοικτή

Κάλυµµα µπαταρίας

Πλήκτρο
καταχώρησης

Πλήκτρο
διαγραφής

Χειροκίνητος Μοχλός Έκτακτης Ανάγκης

Μπαταρία

Γλώσσα κλειδαριάς

Υποδοχή γλώσσας κλειδαριάς

1.

Πλήκτρα
1. Πλήκτρο ανοίγµατος

2. Πλήκτρο κλεισίµατος

2.

Κρυµµένα πλήκτρα
1. Πλήκτρο καταχώρησης

2. Πλήκτρο διαγραφής

3. Πλήκτρο ακίδας ασφαλείας

Σχέδιο συναρµολόγησης

Πλάκα στερέωσης σώµατος
Καλώδιο µε βύσµα σύνδεσης
Πλήκτρα ελέγχου

Μπροστινό σώµα

Πόρτα

Πίσω σώµα
Γλώσσα κλειδαριάς

Υποδοχή γλώσσας κλειδαριάς
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Χειροκίνητος Μοχλός
Έκτακτης Ανάγκης

Βίδες συναρµολόγησης
Εξάρτηµα
Α

Μέγεθος βίδας
Μεγάλη

Αριθµός
2

Β

Μεσαία

2

C
D

Μικρή επίπεδη
Μικρή επίπεδη

4
3

Ε
F

Πολύ µικρή
Πολύ µικρή

2
1

Παρατηρήσεις
Στερέωση του µπροστινού σώµατος
στην πλάκα στερέωσης
Στερέωση του πίσω σώµατος
στην πόρτα
Στερέωση της πλάκας στην πόρτα
Στερέωση της υποδοχής της
γλώσσας
Πλευρική στερέωση του πίσω σώµατος
Για το κάλυµµα της µπαταρίας

Κάλυµµα µπαταρίας

Μπαταρία

Οδηγίες εγκατάστασης
Πριν να εγκαταστήσετε την κλειδαριά FingerLock
Προετοιµασία:
Φρέζα (διαµέτρου ∅32 - ∅35 mm) - Ηλεκτρικό δράπανο - Κατσαβίδι σταυρός
Αποφασίστε πρώτα σε ποιο ύψος θα εγκαταστήσετε την κλειδαριά FingerLock.
1. Κάνετε µια τρύπα διαµέτρου 32-35 mm στην εξωτερική και στην εσωτερική πλευρά της πόρτας, χρησιµοποιώντας τη
φρέζα. Κάνετε επίσης τέσσερις τρύπες όπως δείχνει το σχήµα. Αν υπάρχει ήδη κάποια βοηθητική κλειδαριά, µπορείτε
να χρησιµοποιήσετε την τρύπα που υπάρχει ήδη.
2. Τοποθετήστε την πλάκα στερέωσης του σώµατος στην πίσω πλευρά της πόρτας. Σφίξτε την πλάκα στερέωσης µε
τέσσερις βίδες.
3. Τοποθετήστε την µπροστινή πλευρά του σώµατος πάνω στην πόρτα.
Τρύπα διαµέτρου 32-35 mm

Πλαίσιο πόρτας
Πλαίσιο πόρτας

Πλάκα στερέωσης του σώµατος

4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.

Περάστε από την τρύπα της πόρτας το καλώδιο σύνδεσης.
Στερεώστε την µπροστινή πλευρά του σώµατος µε δύο βίδες τύπου Α. Τώρα η µπροστινή πλευρά είναι
τοποθετηµένη στη θέση της. ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι η µπροστινή πλευρά έχει τοποθετηθεί σωστά χωρίς να έχει
κλίση.
Στερεώστε µε τις τέσσερις βίδες τύπου C την πλάκα στερέωσης στην πίσω πλευρά της πόρτας.
Βγάλτε έξω το µαύρο ελαστικό βούλωµα και τοποθετήστε το στην ηµικυκλική τρύπα που βρίσκεται στην κορυφή της
πίσω πλευράς του σώµατος.
Συνδέστε το καλώδιο στην πίσω πλευρά του σώµατος. Το θηλυκό βύσµα θα πρέπει να τοποθετηθεί στην αρσενική
υποδοχή της πίσω πλευράς του σώµατος. ΠΡΟΣΟΧΗ: Το επί πλέον καλώδιο θα πρέπει να τραβηχτεί στο χώρο
µεταξύ των δύο ξύλινων πλακών της πόρτας.
Τοποθετήστε την πίσω πλευρά του σώµατος και στερεώστε την πάνω στην πόρτα µε δύο βίδες τύπου Β και δύο
βίδες τύπου Ε στις αντίστοιχες για κάθε τύπο τρύπες. ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρώτα στερεώστε την πίσω πλευρά του σώµατος
µε τις βίδες. Κατόπιν ελέγξατε αν βρίσκεται ή όχι στη σωστή θέση.
Τοποθετήστε τις τέσσερις µπαταρίες µεγέθους ΑΑ (που περιλαµβάνονται στη συσκευασία) στη θέση για τις
µπαταρίες.
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11.

∆οκιµάστε την λειτουργία της κλειδαριάς FingerLock ως ακολούθως:
1. Στρέψατε τον χειροκίνητο µοχλό έκτακτης ανάγκης προς τα εµπρός και προς τα πίσω για απρόσκοπτη κίνηση.
2. Πιέσατε τα πλήκτρα ελέγχου: Ανοιχτή πόρτα, Κλειστή πόρτα, Ακίδα ασφαλείας.
3. Βεβαιωθείτε ότι οι γλώσσες της κλειδαριάς προσαρµόζονται στην υποδοχή τους.
4. Πιέσατε το πλήκτρο ανοίγµατος της πόρτας. Κατόπιν πιέσατε το πλήκτρο της µπροστινής πλευράς. Η οθόνη θα
δείξει την ένδειξη 00 που σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία δακτυλικών αποτυπωµάτων. ΠΡΟΣΟΧΗ: Το
µπροστινό πλήκτρο δεν θα κλειδώσει την κλειδαριά αν δεν υπάρχουν στοιχεία δακτυλικών αποτυπωµάτων.
12. Η υποδοχή των γλωσσών της κλειδαριάς πρέπει να στερεωθεί στην κάσα της πόρτας µε τρεις βίδες τύπου D.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ελέγξατε αν οι γλώσσες της κλειδαριάς προσαρµόζονται πλήρως στην υποδοχή τους.
13. Καταχωρήστε όλους τους χρήστες. ∆ιαβάστε τις σχετικές οδηγίες καταχώρησης χρηστών.
14. Τοποθετήστε το κάλυµµα των µπαταριών και στερεώστε το µε την βίδα τύπου F.

Τύπος υποδοχής γλωσσών

Για γραφείο κ.λπ.

Για διαµέρισµα

Πριν διαβάσετε το κεφάλαιο «Πώς να χρησιµοποιείτε την κλειδαριά»
•
Τα πλήκτρα στην πίσω πλευρά και το µπροστινό πλήκτρο δεν λειτουργούν αν δεν υπάρχουν καταχωρηµένα στοιχεία
δακτυλικών αποτυπωµάτων ή κωδικός πρόσβασης.
•
∆εν µπορεί να γίνει καταχώρηση όταν η πόρτα είναι κλειστή και κλειδωµένη.
Σωστή τοποθέτηση

Λανθασµένη τοποθέτηση

Στο κέντρο

Όχι στο κέντρο

Επίπεδη τοποθέτηση

Τοποθέτηση στο κάτω µισό

Τοποθέτηση µόνον στο άκρο

Πώς να χρησιµοποιείτε την κλειδαριά FingerLock
1. Καταχώρηση στοιχείων:
Βεβαιωθείτε ότι η κλειδαριά βρίσκεται στη θέση “open”.
1. Πιέσατε γρήγορα το πλήκτρο Καταχώρησης.
2. Στη συνέχεια εµφανίζεται ο αριθµός του χρήστη στην οθόνη.
3. Πιέσατε το µπροστινό πλήκτρο µέχρι να ακουστεί µια µελωδία.
4. Τοποθετήστε το δάχτυλο σας όταν ανάψει ένα µικρό φως πάνω από τον αισθητήρα.
4

5.
6.

Τοποθετήστε το δάχτυλο σας τρεις φορές για καταχώρηση.
Όταν ολοκληρωθεί η καταχώρηση, εµφανίζεται στην οθόνη ο επόµενος διαθέσιµος αριθµός χρήστη. Για να
εξακολουθήσετε τις καταχωρήσεις επαναλάβατε την διαδικασία από το 2 έως το 5. Αν δεν επιθυµείτε άλλη
καταχώρηση, απλά σταµατήστε. Ο νέος αριθµός που εµφανίστηκε θα σβήσει.
2. ∆ιαγραφή στοιχείων :
1. Πιέσατε γρήγορα το πλήκτρο ∆ιαγραφής.
2. Στη συνέχεια, εµφανίζεται στην οθόνη ο τελευταίος καταχωρηµένος αριθµός.
3. Αν ο αριθµός είναι εκείνος που επιθυµείτε να διαγράψετε, πιέστε το µπροστινό πλήκτρο µέχρι να ακουστεί µια
µελωδία.
4. Όταν έχει ολοκληρωθεί η διαγραφή εµφανίζεται στην οθόνη ένας άλλος αριθµός. Για να εξακολουθήσετε την
διαγραφή των αριθµών των χρηστών επαναλάβατε τη διαδικασία 3. Αν ο εµφανισθείς αριθµός δεν είναι εκείνος
που επιθυµείτε να διαγράψετε, βρείτε τον σωστό αριθµό πιέζοντας το µπροστινό πλήκτρο για να εµφανιστεί ο
επόµενος αριθµός.
5. Αν δεν επιθυµείτε άλλη διαγραφή, σταµατήστε απλά τη διαδικασία. Ο αριθµός που εµφανίστηκε θα σβήσει.
3. Πως εισέρχεστε
1. Πιέσατε το µπροστινό πλήκτρο.
2. Τοποθετήστε το καταχωρηµένο δάχτυλο.
3. Όταν γίνει η αναγνώριση, η κλειδαριά θα ξεκλειδώσει αυτόµατα.
4. Για να κλειδώσετε πάλι αφού εισέλθετε, πιέστε το Πλήκτρο Κλειδώµατος στην πίσω πλευρά της κλειδαριάς ή
µπορείτε επίσης να κλειδώσετε χρησιµοποιώντας τον χειροκίνητο µοχλό έκτακτης ανάγκης.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Συνιστάται ιδιαίτερα να αποφεύγετε να χρησιµοποιείτε τον χειροκίνητο µοχλό έκτακτης ανάγκης για να
κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε.
4. Πως εξέρχεστε
1. Πιέστε το Πλήκτρο Ανοίγµατος στην πίσω πλευρά της κλειδαριάς.
2. Για να κλειδώσετε απ’ έξω πιέσατε το µπροστινό πλήκτρο.
5. Πως ενεργοποιείται η ακίδα ασφαλείας
Πιέσατε το Πλήκτρο Ασφάλειας µέχρι να ακουστεί µια µελωδία
Όταν γίνει αυτό, το σύστηµα δεν µπορεί να ενεργοποιηθεί απ’ έξω.
6.
∆ιαγραφή όλων των χρηστών
Πιέστε το πλήκτρο διαγραφής δύο φορές, την πρώτη φορά γρήγορα και την δεύτερη παρατεταµένα µέχρι να
ακουστεί µια µελωδία. Σε κάθε πίεση θα ακουστεί ένα «µπιπ». Για να βεβαιωθείτε ότι όλα τα στοιχεία δακτυλικών
αποτυπωµάτων έχουν διαγραφεί, πιέστε το µπροστινό πλήκτρο για να δείτε αν η οθόνη δείχνει την ένδειξη «00» που
σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία. Βεβαιωθείτε ότι η κλειδαριά βρίσκεται στη θέση «κλείσιµο».
Κωδικοί ασφαλείας
Ο κωδικός ασφαλείας µπορεί να χρησιµοποιηθεί για το άνοιγµα της κλειδαριάς.
1. Εισαγωγή κωδικού ασφαλείας
1. Πιέστε το πλήκτρο καταχώρησης µέχρι να ακουστεί µια µελωδία.
2. Στην οθόνη εµφανίζεται µία παύλα "-".
3. Πιέστε το µπροστινό πλήκτρο για την εισαγωγή των αριθµών. Εµφανίζεται µία συνεχής αρίθµηση κάθε φορά
που πιέζετε το µπροστινό πλήκτρο.
4. Όταν εµφανιστεί στην οθόνη ο αριθµός που προτιµάτε περιµένετε ένα δευτερόλεπτο µέχρι να εµφανιστεί η
παύλα για την εισαγωγή του επόµενου αριθµού.
Ο κωδικός ασφαλείας µπορεί να αποτελείται από τρία έως δεκαπέντε ψηφία.
2. Άνοιγµα µε τον κωδικό ασφαλείας
1. Πιέστε το µπροστινό πλήκτρο µέχρι να ακουστεί µια µελωδία.
2. Όταν στην οθόνη εµφανιστεί µία παύλα, πιέστε το µπροστινό πλήκτρο για να εισάγετε τους αριθµούς. Όταν
εµφανιστεί στην οθόνη ο σωστός αριθµός, αναµείνατε µέχρι να εµφανιστεί η παύλα. Τότε, εισάγετε τον επόµενο
αριθµό και επαναλάβατε την διαδικασία κατά τον ίδιο τρόπο µέχρι να συµπληρωθεί ο κωδικός αριθµός.
3. Όταν έχει εισαχθεί ο σωστός κωδικός αριθµός, η κλειδαριά θα ανοίξει αυτόµατα.
3. ∆ιαγραφή κωδικού
1. Πιέσατε το πλήκτρο διαγραφής µέχρι να ακουστεί µια µελωδία.
2. Για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή του κωδικού, πιέστε το µπροστινό πλήκτρο.
3. Αν η διαγραφή είναι επιτυχής ακούγεται ένα τριπλό «µπιπ».
Προειδοποίηση για την αντικατάσταση της µπαταρίας
Αν είναι ο καιρός να αντικατασταθούν οι µπαταρίες, θα ακουστεί το «µπιπ» του σφάλµατος όταν χρησιµοποιείτε την
κλειδαριά. Όταν ακουστεί αυτός ο ήχος, θα πρέπει να αντικαταστήσετε αµέσως τις µπαταρίες µε νέες.
Σηµεία ελέγχου πριν από την αποστολή για επισκευή
Όταν τα πλήκτρα καταχώρησης ή διαγραφής πιέζονται και δεν λειτουργούν ακούγεται ο ήχος του σφάλµατος (διπλό
«µπιπ»). Στην περίπτωση αυτή:
•
Ελέγξατε αν έχει ενεργοποιηθεί η ακίδα ασφαλείας.
Όταν το άνοιγµα της πόρτας γίνεται αργά και δεν υπάρχει φως:
•
Αντικαταστήσατε την µπαταρία.
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