
 

 آرکا وسًز گايصىذيق در کرٌ دیجیتال رمس با کار آمًزش

 :باضذ هی پذیز اهکاى حالت سِ دیجیتال رهش با کار بزای

 کٌین باس خَاّین هی ّست بستِ گاٍصٌذٍق درب 

 کٌین قفل ٍ ببٌذین خَاّین هی ّست باس گاٍصٌذٍق درب 

 دّین تغییز را رهش خَاّین هی ٍ ّست باس گاٍصٌذٍق درب 

 دیجیتال رمس با گايصىذيق درب کردن باز

 هَتَر آى رٍی قبال کِ رهشی بچزخاًیذ، ٍ دادُ قزار قفل در را کلیذ ابتذا دیجیتالی رهش دارای گاٍصٌذٍق کزدى باس بزای

 :کٌیذ ٍارد سیز صَرت بِ را است ضذُ تٌظین رهش

 هزبغ–رهش–ستارُ یا #رهش*

 .است ضذُ ًَضتِ ضیَُ دٍ بِ خَاًایی سَْلت بزای فقط. ضَد اًجام یکبار فقط

 .کٌیذ باس را درب ٍ بچزخاًیذ را دستگیزُ آهذُ در آبی رًگ بِ کِ کلیذ صفحِ

 دیجیتال رمس با گايصىذيق درب بسته

 .دّیذ قزار قفل حالت در ٍ چزخاًذُ را دستگیزُ سپس. ببٌذیذ را درب ابتذا دیجیتالی رهش با گاٍصٌذٍق درب بستي بزای

 .کٌیذ خارج ٍ چزخاًذُ را کلیذ سپس.ضَد رٍضي کلیذ صفحِ تا بشًیذ را ّطتک یا هزبغ یا# دکوِ سپس

 رمس کرٌ ای دیجیتال رمس تغییر آمًزش

 باضذ باس صٌذٍق گاٍ درب بایست هی گاٍصٌذٍق دیجیتال رهش در رهش تغییز بزای. 

 ُبگیزًذ قزار قفل حالت در ّا سباًِ تا بچزخاًیذ را دستگیز. 

 ًچزخذ دیگز دستگیزُ ٍ ضًَذ قفل ّا سباًِ تا بشًیذ را هزبغ کلیذ. 

 یا اًگطت با را آى تَاى هی کِ. است ضذُ تؼبیِ درب داخل دکوِ یک رهش، هَتَر با هَاسی دقیقا درب پطت 

 .ضَد هی ریست قبلی رهش اصطالح بِ ٍ ضَد هی رٍضي کلیذ صفحِ کار ایي با. داد فطار خَدکار

 .نمایید وارد مربع–رمز– ستاره صورت به را جدید رمز توانید می اکنون



 
 رهش ٍ ضًَذ قفل ّا دستگیزُ تا بشًیذ را هزبغ کلیذ است باس درب کِ طَر ّواى فزایٌذ، دادى اًجام صحیح آسهایص بزای

. ایذ دادُ اًجام درستی بِ را فزآیٌذ کِ است هؼٌی ایي بِ ضذًذ آساد ّا دستگیزُ اگز. کٌیذ ٍارد را ضذُ ٍارد

. ضًَذ استفادُ ّن با بایذ دٍ ّز ٍ ًذارد کارایی گاٍصٌذٍق قفل کلیذ داضتي بذٍى رهش داًستي :وکتٍ

 دیجیتال چیىی گايصىذيق رمس کامل آمًزش

 TL-313 مذل رمس لفل دستًرالعمل

اس جولِ گاٍصٌذٍق ّای  ّا گاٍصٌذٍقبسیاری اس  در کِ است دیجیتال رهش یک TL-313 هذل رهشی قفل

 ;دارًذ هزغَبی کیفیت ٍ ّستٌذ چیي کطَر ساخت دیجیتال ّای قفل ایي ;ضَد هیٍاقغ  استفادُ هَرد آرکا

 فؼلی ّای گاٍصٌذٍق ساخت در آًْا اس سیاد استقبال باػث هکاًیک ّای قفل بِ ًسبت ّا قفل ایي با کار سَْلت

 ایي الؼول دستَر ;این کزدُ هٌتطز ضوا بزای را گاٍصٌذٍق دیجیتال رهش کاهل آهَسش ایٌجا در ;است ضذُ

 .دّذ هی تَضیح خَبی بِ را آًْا ػولکزد رٍش کِ است بٌذ 8 ضاهل رهشّا

 ايلیٍ رمس کذ •

 با کِ باضیذ داضتِ تَجِ ;باضذ هی 110313 آى هستز کذ ٍ 1234 رهش ًَع ایي کارخاًِ ضخصی کذ ضوارُ

 .ضَد هی تبذیل کارخاًِ کذ بِ ٍ کٌذ هی تغییز ّن ضوا رهش کزدى، ریست بار ّز

 ضخصی کذ طریك از درب کردن باز ابتذایی ريش •

 .ضَد هی باس خَدکار صَرت بِ درب کزدُ، ٍارد را(  1234)  کارخاًِ کذ

 ضخصی کذ تعًیض ريش •

 کلیذ سپس ٍ ;کٌیذ ٍارد دلخَاُ صَرت بِ را(  رقن 6 تا 3 اس)  جذیذ رهش است باس گاٍصٌذٍق درب کِ سهاًی در

 کِ است هفَْم بذاى ایي.دّذ هی ًطاى را DONE کلوِ ًوایص صفحِ حالت ایي در. بشًیذ را”  #”  یا هزبغ

 .است یافتِ تغییز هَفقیت با ضوا رهش

 

 



 

 ضخصی کذ با درب کردن باز ريش •

 هی ًطاى را OPEN ًوایص صفحِ. دّیذ فطار را هزبغ کلیذ سپس ٍ کزدُ ٍارد را(  رقن 6 تا 3 اس)  جذیذ رهش

 .ضَد هی باس گاٍصٌذٍق درب ٍ دّذ

 صىذيق گاي درب بسته ريش •

 .ضَد هی قفل خَدکار صَرت بِ درب. بشًیذ را”  #”  یا هزبغ کلیذ سپس. ببٌذیذ را گاٍصٌذٍق درب

 مستر کذ تغییر ي مستر کذ طریك از کردن باز ريش •

 بِ ضزٍع 1 بِ 9 اس هؼکَس ضوار ثاًیِ. کٌیذ ٍارد را هستز کذ است بستِ گاٍصٌذٍق درب کِ حالتی در .1

 .ضَد هی باس درب سپس ٍ کٌذ هی ضوارش

 ٍ. بشًیذ را”  #”  یا هزبغ کلیذ بایذ هؼکَس ضوارش اتوام اس قبل تا کزدیذ، ٍارد را هستز کذ کِ سهاًی .2

 .کٌذ هی تغییز ضوا دلخَاُ بِ هستز کذ حالت ایي در. کٌیذ ٍارد را خَد جذیذ هستز کذ رقن 6 سپس

 (کردن  ریست )  کارخاوٍ تىظیمات بٍ برگطت ريش •

 ;کٌیذ باس را درب رهشّا اس یکی با کزدیذ، فزاهَش را(  هستز کذ یا ضخصی کذ)  رهش دٍ اس یکی کِ سهاًی در

 صفحِ ّای دکوِ اس یکی بؼذ ٍ ;دّیذ فطار را دارد ٍجَد صٌذٍق گاٍ درب پطت در کِ رًگ قزهش کلیذ سپس

 .گزدد هی بز کارخاًِ تٌظیوات بِ ضوا رهش ٍ کطیذُ هوتذ سَت یک دستگاُ ;بشًیذ دلخَاُ بِ را ًوایص

 ومایص صفحٍ ريی بر ضذٌ يارد کذ کردن مخفی •

 سپس. بشًیذ را ستارُ رهشکلیذ کزدى ٍارد اس قبل ًطَد، دیذُ اطزافیاى تَسط ضذُ ٍارد کذ خَاّیذ هی کِ سهاًی

 .ضًَذ هی دادُ ًوایص هزبغ صَرت بِ اػذاد حالت ایي در. ًواییذ ٍارد را خَد رهش

 کىیذ تجربٍ آرکا با را کامل آرامص

 


