
Οδηγίες χρήσης   D808(F)  

Σύνοψη των δυνατοτήτων :
- 4 διαφορετικοί τρόποι ανοίγματος : κάρτα, κωδικός, δακτυλικό 
αποτύπωμα (κατά παραγγελία) και κλειδί.
- Τύπος κάρτας : MF1
- Υποστηρίζει άνοιγμα δύο παραγόντων (δείτε παρακάτω)
- Κωδικός 6-10 ψηφία
- Χωρητικότητα καρτών/δακτυλικών αποτυπωμάτων/κωδικών : 100
- Προστασία κωδικού : Εισάγετε οποιαδήποτε νούμερα (μέχρι 20) πρίν 
τον σωστό κωδικό
- Σας ειδοποιεί όταν τελειώνει η μπαταρία
- Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας (ακουμπήστε το πληκτρολόγιο 
για να ξυπνήσει η συσκευή)
- Όταν την προγραμματίζετε το σύμβολο “*” είναι το πίσω και το 
σύμβολο “#” είναι το OK.
- Κωδικός εργοστασίου : 090723

ΠΡΟΣΟΧΉ : ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΜΕ ΤΟΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ

Εικόνα 1
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1. Ρύθμιση της συσκευής
- Απενεργοποιήστε την συσκευή
- Κρατήστε πατημένο το κουμπί επαναφοράς (εικ.1) και 
ενεργοποιήστε την συσκευή. Αφήστε το κουμπί επαναφοράς όταν 
ακούσετε τον χαρακτηριστικό ήχο.
- Πατήστε το κουμπί επαναφοράς 4εις φορές. Θα ακούσετε 
“Initializing”. Η διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί όταν θα ακούσετε 
“Initializing Succeed”.

2. Αλλαγή του βασικού κωδικού και κωδικός διαχειριστή
(Στην εργοστασιακή ρύθμιση, ο εργοστασιακός κωδικός είναι και ο 
κωδικός διαχειριστή)
-Ακουμπήστε το πληκτρολόγιο για να ξυπνήσει η συσκευή
-Πατήστε 0 και μετά #
-Πληκτρολογήστε τον εργοστασιακό κωδικό (090723) και πατήστε #. 
Θα ακούσετε “1. Programming, 2.deleting, 3.Change password” και 
άλλες επιλογές. Πατήστε 3 (“Change password” – “αλλαγή κωδικού”) 
μόλις ολοκληρωθεί η εκφώνηση των επιλογών και στην συνέχεια #.
-Πληκτρολογήστε τον νέο κωδικό διαχειριστή και πατήστε #
-Ξανα-πληκτρολογήστε τον νέο κωδικό διαχειριστή (για επαλήθευση) 
και ξανα-πατήστε #.

3. Προγραμματισμός συσκευής
- Ακουμπήστε το πληκτρολόγιο για να ξυπνήσει η συσκευή.
- Πατήστε 0 και μετά #
- Πληκτρολογήστε τον κωδικό διαχειριστή και μετά #.
Θα ακούσετε “1. Programming, 2.deleting, 3.Change password” και 
άλλες επιλογές.
- Πατήστε 1 (“Programming” - “Προγραμματισμός”) μόλις ολοκληρωθεί
η εκφώνηση των επιλογών και στην συνέχεια πατήστε #. Θα ακούσετε
“The serial number is… Please input the password, card or fingerprint” - 
μετάφραση : “Ο αριθμός στοιχείου* είναι … Παρακαλούμε 
πληκτρολογήστε τον κωδικό, εισάγετε την κάρτα ή ακουμπήστε με το
δακτυλικό αποτύπωμά σας”.

*Για κάθε κωδικό, κάρτα, δακτυλικό αποτύπωμα ή οτιδήποτε άλλο 
αντιστοιχεί ένας κωδικός στοιχείου. Αυτός μπορεί αργότερα να σας 
βοηθήσει να διαγράψετε αυτό το στοιχείο. Για την δική σας διευκόλυνση, 
μπορείτε να κρατήσετε μια λίστα με τον κωδικό στοιχείου κάθε 
καταχώρησης που κάνετε ώστε να μπορείτε να την διαγράψετε εύκολα.
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---- Για κωδικό : Πληκτρολογήστε τον κωδικό και πατήστε #. 
Ξαναπληκτρολογήστε τον κωδικό (για επαλήθευση) και ξαναπατήστε 
#.

---- Για κάρτα : Κουνήστε την κάρτα μπροστά από το πληκτρολόγιο.

--- Για δακτυλικό αποτύπωμα : Ακουμπήστε με το δακτυλικό 
αποτύπωμά σας 2 φορές.

Σημείωση : Πατήστε “0” για να συνεχίσει ο προγραμματισμός της
συσκευής ή οποιοδήποτε άλλο κουμπί για να τελειώσει.

4. Διαγραφή
- Ακουμπήστε το πληκτρολόγιο για να ξυπνήσει η συσκευή.
- Πατήστε 0 και μετά #.
- Πληκτρολογήστε τον κωδικό διαχειριστή και πατήστε #. Θα 
ακούσετε “1. Programming, 2.deleting, 3.Change password” και άλλες 
επιλογές. Πατήστε 2 (“deleting” – “διαγραφή”) μόλις ολοκληρωθεί η 
εκφώνηση των επιλογών.
- Θα ακούσετε “1.delete by serial number 2.clear cards 3.clear 
passwords 4.clear fingerprints 5. Delete all” : 

---- Πατήστε 1 για διαγραφή στοιχείου (κωδικός, κάρτα, δακτυλικό 
αποτύπωμα ή οτιδήποτε άλλο) ανάλογα με τον αριθμό-στοιχείου του. 
(Πληκτρολογήστε τον αριθμό στοιχείου πάντα σε δύο ψηφία π.χ. το 
“2”  “02”, το “10  10”).→ →
---- Πατήστε 2 για να διαγράψετε ΟΛΕΣ τις κάρτες.
---- Πατήστε 3 για να διαγράψετε ΟΛΟΥΣ του κωδικούς.
---- Πατήστε 4 για να διαγράψετε ΟΛΑ τα δακτυλικά αποτυπώματα.
---- Πατήστε 5 για να τα διαγράψετε ΟΛΑ.

5. Ρύθμιση έντασης φωνής
- Ακουμπήστε το πληκτρολόγιο για να ξυπνήσει η συσκευή.
- Πατήστε 0 και μετά #.
- Πληκτρολογήστε τον κωδικό διαχειριστή και πατήστε #. Θα 
ακούσετε “1. Programming, 2.deleting, 3.Change password, 4.Voice 
regulating” και άλλες επιλογές. Πατήστε 4 (“Voice regulating” – 
“Έλεγχος έντασης”) μόλις ολοκληρωθεί η εκφώνηση των επιλογών.
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- Θα ακούσετε 3 επιλογές : “1. Low 2.Medium 3.High”.

---- Πατήστε 1 για Low – Χαμηλή
---- Πατήσε 2 για Medium – Μεσαία.
---- Πατήστε 3 για High – Υψηλή.

6. Διπλή επαλήθευση
- Ακουμπήστε το πληκτρολόγιο για να ξυπνήσει η συσκευή.
- Πατήστε 0 και μετά #.
- Πληκτρολογήστε τον κωδικό διαχειριστή και πατήστε #. Θα 
ακούσετε “1. Programming, 2.deleting, 3.Change password, 4.Voice 
regulating 5.dual verification” και άλλες επιλογές. Πατήστε 5 (“dual 
verification” – “διπλή επαλήθευση”) μόλις ολοκληρωθεί η εκφώνηση 
των επιλογών.
- Θα ακούσετε 2 επιλογές : “1. enter dual verification 2. cancel dual 
verification”.

---- Πατήστε 1 για να ενεργοποιήσετε την διπλή επαλήθευση.
---- Πατήστε 2 για να απενεργοποιήσετε την διπλή επαλήθευση.

 Η διπλή επαλήθευση σας βοηθάει σε περίπτωση που έχετε 
δημιουργήσει και άλλους κωδικούς/κάρτες/δακτυλικά 
αποτυπώματα και άλλων, πέραν του διαχειριστή δηλαδή. Εαν την 
έχετε ενεργοποιημένη χρειάζονται ΔΥΟ απλοί χρήστες ταυτόχρονα
για να ανοίξουν την κλειδαριά. Ο διαχειριστής εξακολουθεί να 
μπορεί να ανοίξει την κλειδαριά μόνος του.

7. Ρύθμιση ώρας
- Ακουμπήστε το πληκτρολόγιο για να ξυπνήσει η συσκευή.
- Πατήστε 0 και μετά #.
- Πληκτρολογήστε τον κωδικό διαχειριστή και πατήστε #. Θα 
ακούσετε “1. Programming, 2.deleting, 3.Change password, 4.Voice 
regulating 5.dual verification 6.set time” και άλλες επιλογές. Πατήστε 6
(“set time” – “ρύθμιση ώρας”) μόλις ολοκληρωθεί η εκφώνηση των 
επιλογών.
- Εισάγετε την ώρα ακολουθώντας τις φωνητικές οδηγίες. Πχ. 
2020/12/01 15:08. Δηλαδή χρονολογία/μήνας/ημέρα ώρα:λεπτά.
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Η ώρα είναι σε ψηφιακή μορφή και όλα τα νούμερα γράφονται με δύο 
ψηφία, εκτός της χρονολογίας που γράφετε με 4. Δηλαδή το “2”  →
“02”, το “10”  “10” κ.ο.κ.).→

8. Έλεγχος κίνησης
- Ακουμπήστε το πληκτρολόγιο για να ξυπνήσει η συσκευή.
- Πατήστε 0 και μετά #.
- Πληκτρολογήστε τον κωδικό διαχειριστή και πατήστε #. Θα 
ακούσετε “1. Programming, 2.deleting, 3.Change password, ... 6.set 
time, 7. Check Record” και άλλες επιλογές. Πατήστε 7 (“Check Record” 
– “έλεγχος καταγραφής (κίνησης)”) μόλις ολοκληρωθεί η εκφώνηση 
των επιλογών.
- Ακούστε την καταγραφή των τελευταίων κινήσεων.

9. RF χειριστήριο
- Ακουμπήστε το πληκτρολόγιο για να ξυπνήσει η συσκευή.
- Πατήστε 0 και μετά #.
- Πληκτρολογήστε τον κωδικό διαχειριστή και πατήστε #. Θα 
ακούσετε “1. Programming, 2.deleting, 3.Change password, ... 7. Check 
Record, 8.RF device” και άλλες επιλογές. Πατήστε 8 (“RF device” – “RF 
συσκευή”) μόλις ολοκληρωθεί η εκφώνηση των επιλογών.
- Πατήστε τα 2 κουμπιά στο RF χειριστήριο σας ταυτόχρονα.
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