
• להוספת משתמש: לחץ במשך 3 שניות.

• למחיקת משתמש: לחץ במשך 6 שניות.

• מצב "תמיד פתוח":  לאחר פתיחה/זיהוי ע"י טביעת אצבע, לחץ במשך 5 שניות.

קורא טביעת אצבעכפתור התכנות

כפתור הגדרות

נורת מחון - אדום, ירוק, כחול, סגול

הוספת טביעות אצבע "מנהל"

הוספת משתמשים

במצב ראשוני, כל אצבע מפעילה את הידית 
לפתיחה.

2 טביעות האצבע הראשונות הן טביעות אצבע 
"מנהל".

ניתן להמשיך ולהזין משתמשים אולם רק ה-2 
הראשונים הם ״מנהל״.

במידה וקיבלנו אור אדום, האצבע לא נקלטה.

*ניתן להזין עד 40 טביעות אצבע שונות.

מערכת נעילה - ידית טביעת אצבע
הוראות תפעול ושימוש

מחיקת משתמשים

לחץ על כפתור התכנות 
במשך 3 שניות עד להופעת 

אור כחול מהבהב. 
1

מחיקת אצבע ספציפית:
לחץ על כפתור התכנות במשך 6 שניות

עד להופעת או מהבהב סגול, כדי להיכנס לתפריט 
המחיקה.

הנח את טביעת האצבע אותה אתה מעוניין למחוק על 
הקורא טביעת אצבע.
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מחיקת כל טביעות האצבע:
לחץ על כפתור התכנות במשך 6 שניות

עד להופעת או מהבהב סגול, כדי להיכנס לתפריט 
המחיקה.

הנח אצבע "מנהל" לאישור. 
נמחקו כל טביעות האצבע, המערכת חזרה למצב ראשוני.
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לחץ על כפתור התכנות 
במשך 3 שניות עד להופעת 

אור כחול קבוע. 
הנח אצבע "מנהל" לאישור 1

תופיע נורית כחולה 
מהבהבת.

הנח את טביעת אצבע2
 5 פעמים.

 
לאחר כל הנחה של האצבע 3

על הקורא נקבל אור ירוק 
וצפצוף קצר. לאחר הפעם 

החמישית נקבל צפצוף ארוך 
ואור ירוק, כלומר טביעת 

האצבע נקלטה בהצלחה.
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הנח את טביעת אצבע מנהל 
5 פעמים.

 
לאחר כל הנחה של האצבע 2

על הקורא נקבל אור ירוק 
וצפצוף קצר. לאחר הפעם 

החמישית נקבל צפצוף ארוך 
ואור ירוק, כלומר טביעת 

האצבע נקלטה בהצלחה.
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• יש להימנע מלגעת בידית בידיים רטובות ולהרחיק ממגע עם נוזל.

• אין ללחוץ בחוזקה או לגעת עם חפצים חדים במשטח קורא האצבע.

• לניקוי משטח קורא האצבע יש להשתמש במטלית בד עדינה לניקוי משקפיים. שימוש בנוזלים, אלכוהול וסבון אסורים בהחלט.

• יש לטעון את הסוללה מייד כאשר הנורית האדומה מהבהבת באופן רצוף.

• יש לטעון את הסוללה גם כאשר הידית היתה ללא שימוש לאורך זמן ממושך.

מצב "תמיד פתוח"

התראת מתח נמוך

הוראות כלליות

הפעלה:
הנח אצבע כדי לפתוח את הדלת (נורית מהבהבת ירוק).

לחץ על כפתור התכנות (נורית מהבהבת כחול) כדי לפעיל 
מצב "תמיד פתוח".

במצב "תמיד פתוח" – פשוט הורד את הידית כלפי מטה לפתיחה. משתמשים רשומים מתבקשים לא להניח את אצבעם הרשומה על גבי הקורא כדי לא לבטל את מצב "תמיד פתוח".

בעת שימוש רגיל, הנורית תהבהב באדום כדי להתריע על מתח סוללה 
נמוך. במצב זה יש אפשרות לפתוח את הדלת עוד כ- 200 פעמים.

השתמש במטבע כדי לשחרר את כיסוי הסוללה בקצה הידית. הסר את 
.USB הכיסוי בקוטב החיובי וחבר לשקע

ביטול:
במצב "תמיד פתוח", הנח טבעת אצבע כדי לצאת מהמצב.

בחוץ
בחוץ

להוציא את המכסה של הסוללה
ולהטעין בעזרת יו אס בי

השתמשו במטבע על מנת
להבריג החוצה את המכסה התחתון 

שירות לקוחות: 1700-70-70-41
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