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 باالدر این فایل آموزشی قصد داریم نحوه کار با رمز الکتریکی کره ای که معموال به دلیل کیفیت باال و قیمت 

وصندوق ضدسرقت استفاده می شود را بطور مختصر آموزش نیکی و دیجیتالی در گانسبت سایر رمز های مکا

 دهیم .

 6الی  1 اعداد ( نحوه باز کردن با رمز پیش فرض  1

 ابتدا کلید را در قفل قرار داده و آن را نیم دور به سمت راست بچرخانید .

 . یدوارد نمائ #*رمزبه صورت  (رمز پیش فرض  رمزی را که قبال برنامه ریزی شده )

 بعد از اینکه صفحه کلید به رنگ آبی درآمد دستگیره را بچرخانید و درب را باز نمائید .

 ( بستن درب گاوصندوق 2

برای بستن درب گاوصندوق با رمز الکتریکی ابتدا درب را ببندید سپس دستگیره را بچرخانید و در حالت قفل 

را فشار دهید تا صفحه کلید روشن شده و رمز بسته شود در نهایت کلید را چرخانده  #قرار دهید و سپس کلید 

 و خارج نمائید .

 تغیر رمز ( نحوه  3

برای تغیر رمز ابتدا درب صندوق را طبق روش گفته شده در مراحل قبل باز نمایید سپس دستگیره را بچرخانید 

را  #( سپس کلید مطابق تصویر زیر  عبارتی حالت بسته بودن دستگیره  تا زبانه ها از سوراخ خارج شوند ) به

 ها در حالت قفل قرار گیرند . بزنید تا زبانه 

 پشت درب دقیقا موازی با موتور رمز یک دکمه داخل درب تعبیه شده است که 

 می توان آن را با انگشت یا خودکار فشار داد . با اینکار صفحه کلید روشن 

 می شود و به اصطالح رمز قبلی ریست می شود .
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 وارد نمائید .مربع  – رمز –اکنون می توانید رمز جدید را به صورت ستاره 

برای اطمینان از صحت فرآیند همانطور که درب باز است کلید مربع را فشار دهید تا دستگیره ها در حالت قفل 

 قرار گیرند و رمز برنامه ریزی شده را وارد کنید . اگر دستگیره ها آزاد شدند فرآیند را به درستی انجام داده اید . 

داشته باشیم دانستن رمز به تنهایی و یا هم می بایست کلید و رمز را با ب گاوصندوق برای باز کردن در توجه :

 کلید به تنهایی کارایی نخواهد داشت .

پیشنهاد می شود برای گاوصندوق های با کیفیت و ضد سرقت از رمز های الکتریکی کره ای و یا رمز های 

 از استاندارد های جهانی الزم برخوردار هستند استفاده شود .مکانیکی تایوانی مرغوب که 

 در صورت نیاز به مشاوره و یا اطالعات بیشتر با شماره تلفن های زیر تماس حاصل فرمایید :

09120388096 

09100846828 

   غنی زاده


