PODSTAWOWE INFORMACJE
Yale YDR 3110
1. Rejestracja kluczy lub kart elektronicznych

5. Otwieranie/zamykanie zamka z wewnątrz

9. Włączenie lub wyłączenie alarmu
W czasie kiedy drzwi są otwarte przytknij klucz elektroniczny/kartę do
czytnika lub wprowadź kod cyfrowy a następnie wciśnij i przytrzymaj
przycisk „Open/ Close” przez 5 sek.

Naciśnij przycisk

Zbliż i dotknij jedna po drugiej do
panelu sterowania wszystkie
klucze elektroniczne / karty
które chcesz przyporządkować

Naciśnij ponownie
przycisk

2. Rejestracja kodu cyfrowego

Naciśnij przycisk „Open/Close”

6. Tryb automatycznego i ręcznego zamykania
Wciśnij lub zwolnij przycisk
Tryb automatyczny

Tryb ręczny

7. Kontrola głośności
10. Awaryjne zasilanie
Naciśnij przycisk

Wprowadź używając klawiatury
kod użytkownika kod musi
posiadać od 4 do 12 cyfr

Naciśnij ponownie

Tryb cichy

W przypadku kiedy podczas Twojej nieobecności baterie się wyczerpały
istnieje możliwość awaryjnego zasilania baterią 9V. Przytknij baterię a
następnie otwórz zamek przy pomocy klucza elektronicznego lub karty

przycisk
Tryb głośny

3. Zamykanie zamka z zewnątrz
Czujnik zamka wykryje zamknięcie drzwi i zasunie zasuwę po czasie 5 sek.
Dotknij klawiaturę elektroniczną całą dłonią zasuwa zamknie zamek

Tryb bardzo głośny

8. Ręczna blokada zamka z wewnątrz
Ustaw suwak w odpowiedniej pozycji „Unlock” blokada zwolniona „lock”
drzwi zablokowane – nie można normalnie otworzyć drzwi z zewnątrz

Uwaga:
4. Otwieranie zamka z zewnątrz
Otwieranie kartą:
Wciśnij Przycisk budzenia na panelu głównym
Przytknij klucz elektroniczny lub kartę do czytnika
Otwieranie kodem:
Dotknij panel całą dłonią (obudzenie panela) następnie wprowadź kod elektroniczny
z klawiatury i dotknij ponownie panel całą dłonią.

Uwaga:
Jeśli kod zostanie 5 razy z rzędu błędnie wprowadzony zamek zablokuje się na 3
minuty. Wtedy otwórz zamek za pomocą klucza lub poczekaj 3 minuty i wprowadź
poprawny kod

9. Awaryjne otwarcie drzwi zablokowanych
blokadą
Przytknij klucz elektroniczny/kartę na więcej niż 5 sekund lub przytrzymaj
przycisk
na klawiaturze przez 3 sekundy a następnie wprowadź kod
cyfrowy z klawiatury

Jeśli przed lub w trakcie rozładowania się baterii zamek został czasowo
zablokowany na 3 minuty (na skutek 5 razy z rzędu błędnie wprowadzonego
zamek zablokuje się na 3 minuty. Wtedy otwórz zamek za pomocą klucza
lub poczekaj 3 minuty i wprowadź poprawny kod

