
 

ĠġLEM OPERASYON GENELAÇIKLAMA 
Menü GiriĢi * 123456 Fabrika ayarı ''123456''dır.#basarsanız modan çıkar. 
Menü GiriĢ Parolasını değiĢtirme * 123456   *1→yeni  kart veya parmak izi  

# 
Admin sadece kart veya parmak izi olarak 

atanabilir.’’123456’’değiĢtirilemez.menü giriĢ 

parolası kullanıcı tarafından değiĢtirilince 

‘’123456^^  devredıĢı kalır. 
Kayıt    Ģifre ekleme *   parola    id no???? #pin????# pin???? 

# 
 Ġdno 4 haneli olmalı(0001/1999) 

 Ģifre 4 haneli olmalı.. 
Kayıt    Kart  kaydetme. *   parola    id no???? #kartı  

okutun(kartları peĢ peĢe okutabilirsiniz) # 
Kartları peş peşe okutabilirsiniz.#basarsanız modan 

çıkar. 
Kayıt    parmak    izi  kaydetme. *   parola    id no????# parmak   okutun 

parmak tekrar okutun #(parmakları  peĢ 

peĢe okutabilirsiniz) # 

parmakları peĢ peĢe okutabilirsiniz.#basarsanız 

modan çıkar. 

Silme    Kart ve parmak izi silmek *   parola   * 2 →silinecek kartı okutun 

veya parmak izini okutun  # 
Sisteme ekli kartı veya parmak izini okutarak silme 

yapabilirsiniz. 
Silme   Tüm ekli kullanıcıları silmek *  parola   * 2 →0000  # Okuyucuya tanıtılan tüm kartları silebilirs 
Silme id no ile  

Ģifre/kart/parmak izi/ silmek 
*   parola   *2 →silinecek Ģifrenin id no 

yazılır   # 
Şifreler  id no ile silinebilir 

parmak izi id no ile silinebilir 
kart id no ile silinebilir. 

CİHAZI FABRİKA AYARINA 
DÖNDÜRMEK; 

* parola  *90# yapılır ise menü ayarlarını 

sıfırlar.  *91# yapılır ise tüm kayıtlı 

kullanıcıları siler. *92# yapılır ise menü 

giriĢi sıfırlanır(fabrika Ģifresi)     

 

GeçiĢ Zamanını   belirlemek *   parola   *3 →??  # '01 ile  99  ''arası zaman girilebilir. 
CİHAZI FABRİKA AYARINA DÖNDÜRMEK(giriş parmak yada kart bulunamıyor ise);  cihazın elektiriği kesilir ve arka kapak 
açılır elektrik verilir ve cihaz buzzer ötmeye başlar ötme bittikten sonra 
 *123456 yapılır (fabrika şifresi) yapılmaz ise eski yönetici aynı şekilde kalır. Kullanıcılar silinmez sadece menü giriş şifresi 
değişir. 

 
 
      DAHA DETAYLI BĠLGĠ ĠÇĠN ’’  TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU‘’ NA BAKINIZ. AġAĞIDAKĠ LĠNKTEN 

ULAġABĠLĠRSĠNĠZ; 

• https://drive.google.com/a/makim.com.tr/folderview?id=0BxtwYLnrX8moflJUVXFsMU

9MUUxpcFhjaF9laHBfQkE1eG50ZFdIMEdQZGtPaG9mYmdNa0k&usp=sharing 

• Kendinize bir gmail hesabı oluĢturunuz. Yukardaki linke ulaĢmak için. 
• Cihazın  arıza görmemesi için diyot bağlamalısınız.diyot bağlanmadan çalıĢtırılan cihazlar, 

• GARANTĠ DIġI olarak  değerlendirilir. AĢağıda resimde örnek diyot bakınız.  

• (diyot : 1N 4004 tavsiye edilir) 

• Diyot Bağlantı ġeması aĢağıdadır. 

• COM:TURUNCU    /  NO : MAVĠ   /  NC: MOR  RENKLERĠ. 

 
 

 

https://drive.google.com/a/makim.com.tr/folderview?id=0BxtwYLnrX8moflJUVXFsMU9MUUxpcFhjaF9laHBfQkE1eG50ZFdIMEdQZGtPaG9mYmdNa0k&usp=sharing
https://drive.google.com/a/makim.com.tr/folderview?id=0BxtwYLnrX8moflJUVXFsMU9MUUxpcFhjaF9laHBfQkE1eG50ZFdIMEdQZGtPaG9mYmdNa0k&usp=sharing

