
INTELLIGENS LAKAT
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            FPL-B



1.  Az első ujjlenyomat bevitele
    (az első két ujjlenyomat alapértelmezés szerint rendszergazdai ujjlenyomat)

2.  Második ujjlenyomat-bevitel (3-10 normál ujjlenyomat)

Jegyzet:
Kérjük, hogy a regisztráció előtt tartsa tisztán és szárazon az ujjait.
Bármilyen ujjérintéssel feloldja az eszközt az első beállítás előtt.

1. Tartsa az ujját 5
    mp-ig az olvasón

2. A kék fény villogása
     után engedje el

   3. Adminisztrátor
ujjlenyomat-bevitele

5.1 A piros fénynél a
 belépés sikertelen

5.2 Belépés sikeres
    a kék fénynél

4. Vigye be ugyanazt
az ujjlenyomatot több
 mint 10-szer

6.     10 alkalom után a zöld
     fény folyamatosan világít, és
     az ujjlenyomat sikeresen
  hozzáadásra kerül a készülékbe.

  1. Tartsa az ujját
5 mp-ig az olvasón

2. Elengedés után a
      kék fény villog,
        majd világít.

3. Rendszergazdai ujjlenyomat
           ellenőrzést kér,
       ha a kék fény világít,
      az ellenőrzés sikeres.



5.1 A piros fénynél a
 belépés sikertelen

4. Vigye be ugyanazt
az ujjlenyomatot több
        mint 10-szer

5.2 Belépés sikeres
     a kék fénynél

6. 10 alkalom után a zöld fény
        folyamatosan világít,
      az ujjlenyomat sikeresen
 hozzáadásra kerül a készülékbe.

3.  Minden ujjlenyomat eltávolítása (a gyári beállítások visszaállítása)

FONTOS!
Ez a művelet törli az összes regisztrált ujjlenyomatot.
Csak a rendszergazda ujjlenyomatával törölhet.

1. Nyomja meg és
   tartsa lenyomva
8 másodpercig, ekkor
 kék fény világít, majd
 elengedéskor pirosan
    fog világítani

2. Adminisztrátori ujjlenyomatot
      kér, sikeres ellenőrzés
     után zöld fény világít.

3. A zöld fény világít,
törlés után visszaállnak
a gyári beállítások.



4.  Az ujjlenyomat olvasó lakat paraméterei

Lakat anyaga: cink ötvözet
Ujjlenyomat-kapacitás: 10
Töltési idő: 1-2 óra a teljes feltöltéshez
Töltési mód: USB (MICRO)
Teljes teljesítmény feloldható: 6000 alkalommal
Üzemi hőmérséklet: -25°-75°

5.  Alacsony töltöttség esetén riasztás

Ha a feszültség túl alacsony, a piros lámpa a feloldás után 10 másodpercig villog.
Kérjük, mielőbb töltse fel. Az alacsony akkumulátorszint-figyelmeztetés esetén továbbra is
200-szor feloldhatja. Ha az akkumulátor töltöttsége túl alacsony a feloldáshoz,
az alján található MICRO USB bemenethez kábeles csatlakozással oldható fel.




