
C01/MFS (Kabin Kilidi) 
(05.10.001.10.12) 

 Güç: 3 Adet Alkalin AA Pil ( Alkalin Dışında pil kullanımı kesinlikle uygun değildir) 

 Fonksiyon Kartları：Süper Kart, Master Kart ve Kullanıcı Kartı  

1. Açıklama: 

 Süper Kart: Bu kart ile Master Kart (lar) oluşturulur. Bu kartın oluşturulması zorunludur. Sistemin en önemli unsurudur mutlaka 

iyi korunmalıdır. 

 Master Kart: Süper Kart tarafından oluşturulur. En az 1 adet Master Kart mutlaka yapılmalıdır. 

 Geçici Misafir Kartı: Geçici misafir kartı ancak cabinet kilitli değil iken oluşturulur ve Tut-Bırak şeklinde kalıcı değil geçici eşleşme 

ile oluşur. 

2. Kartları Oluşturma 

A. Süper Kart: 

İlk gösterilen kart sistem tarafından süper kart olarak kabul edilir. İlk kartı gösterdiğiniz bir uzun ve ardından bir kısa “bip” 

duyacaksınız. Bu sesler kartın doğru şekilde oluşturulduğunu anlatmaktadır. Bu kartın silinmesi ve yenisinin oluşturulması için Resim 

2.1’de gösterilen “reset” düğmesine basılması gerekir. Reset düğmesine basıldıktan sonra gösterilecek ilk kart süper kart olacaktır ve 

tüm kartlar silinmiş olacaktır. 

Bir kilidin sadece bir tane süper kartı olabilir. 

OPERASYON: Pilleri Tak-> Soketi Tak -> Reset Düğmesine Bas - > Kartı Göster ( 1 Kısa ,1 Uzun bip) –> Kart Oluşturuldu. 

B. Master Kart: 

 Süper Kartı okutunuz, mavi ışık yanarken bir kez daha okutunuz. Mavi ışık hızlı hızlı yanıp sönmeye başlayacak. Bu esnada master 

kart yapmak istediğiniz kartı(ları) okutun. Kart oluştuğunda “bip” sesini duyacaksınız. İşiniz bittiğinde ışığın sönmesini bekleyiniz. 

Bir kilit en fazla 15 farklı master kart tanır. Eğer yeni kart tanıtırken 4 kez kısa bip sesi duyarsanız bu master kart hafızasının 

dolduğu anlamına gelir. 

 OPERASYON: Süper Kartı Göster (Bip ve Sürekli yanan mavi ışık) -> Tekrar Süper Kartı Göster ( Bip ve Yanıp Sönen Mavi Işık) -> 

Master Olacak Kartı(ları) Göster ( Bip) -> Işık Söndüğünde kart(lar) oluşturuldu. 

C. Kullanıcı Kartı Oluşturma 

Master Kart ile kilidi açtığınızda kilit yeniden kilitlenmeyecek ve açık duruma gelecektir. 

Açık durumda iken gösterdiğiniz kart o kilide ait Kullanıcı Kartı olacaktır. Kart Kilidi okutulduğunda kitler , tekrar okutulduğunda 

açar. Kilitli durumda iken kısa kısa mavi ışık pır pır eder. 

Not: Bir kullanıcı kartı aynı anda sadece 1 kabin kilidini kilitleyebilir. İkinci bir kilide okutulduğunda kilitleme yapamaz. Kart sadece 

kendi kabin kilidini açar. 

 Güvenlik gereği; Eğer kilitlenmiş bir kabin kilidinin kartı kaybolur ve kilit “master kart” ile açılırsa kart bloke olur. Kil it ise normal 

sistemine döner ve yeni kullanıcısı ile tekrar tekrar kullanılabilir. Kayıt başka birisinin eline geçse dahi bloke olduğu için çalışmaz. 

 Kilit kullanıcı kartı ile açıldığında yani açık duruma iken başka bir kullanıcı tarafından başka bir kart ile kilitlenebilir ancak o kart 

dışında başka bir kart ile açılamaz. Yani önceki kullanıcı açamaz böylece en üst düzeyde güvenlik sağlanmış olur. 

OPERASYON: Kilidin açık durumda olduğundan emin ol ( Dil içeride olacak)-> Kapağı kapat-> Kartı kilide göster -> Motor Sesi 

Gelecek-> Mavi ışık ve melodi duyacaksınız -> Kilit üzerinde mavi ışık kısa aralıklarla yanıp sönecek. 

OPERASYON KAPAĞI AÇMA: Kartı Kilide Göster -> Bip sesi ve ardından melodi duyacaksınız ve motor dili çekerek kilidi açacak – > 

Kapağı yavaşça çek –> Dolap yeni kullanıcısı için hazır. 

D. Master Kartı Silme 



 Master Kartı silmek aynen tanıtma işlemi gibidir. Süper Kartı okuttuktan sonra master kartı yapar gibi daha once master kart 

olarak atanmış kartı gösterdiğinizde bu kartı silecektir. 

OPERASYON: Süper Kartı Göster (Bip ve Sürekli yanan mavi ışık) -> Tekrar Süper Kartı Göster ( Bip ve Yanıp Sönen Mavi Işık) -> 

Silinecek Master Olacak Kartı(ları) Göster ( 2 kere Bip) -> Işık Söndüğünde kart(lar) silindi. 

 

E. Tüm Master Kartları Silme 

 Kilitte tanımlı tüm master kartları silmek için Süper Kartı 3 kez peş peşe okutun. 

Güvenlik gereği; Elinizdeki geçersiz kartları tekrar master kart olarak tanımlayabilirsiniz. Ancak kayıp kartlar çalışmayacaktırk. 

OPERASYON: Süper Kartı Göster -> Süper Kartı Tekrar Göster - > Süper Kartı 3. Kez göster 

F. Kullanıcı Kartını Silme 

Kilitli kabini eğer master kart ile açarsanız geçerli olan kullanıcı kartı bloke olur ve artık yeniden kullanılamaz. 

OPERASYON: Master Kartı Göster 

G. Açma İşlemleri 

 Süper Kart İle Açma: Kartı gösterin. Kilit açılacaktır. Mavi ışık yanık kalır ve 6 sn sonunda otomatik olarak tekrar kilitler. 

 Master Kart İle Açma: Touch the Master Card lightly to the hole of lock, after a “beep” and the LED flashes in blue, then the lock 

unlock. The lock unlocked always. 

 Kullanıcı Kartı ile Açma. Açık durumdaki kilit itilir ve kart gösterilerek kilitlenir. Kilitleyen kart . Eğer bir kilidi kilitlemiş bir kart 

başka bir kilitte denenirse kilit 4 kez kırmzı flaş yapar. Eğer kart geçersiz bir kart ise 3 kez kırmızı flaş yapar. 

H.  Düşük Voltaj Uyarısı: Eğer piller zayıflamış ise kilit açılmadan önce 2 kez uzun “bip” sesi verecek ve 2 kez kırmızı flaş yapacaktır. 

Ardından açılacaktır. Lütfen pilleri zamanında değiştirin ve Alkalin AA Pil Kullanınız. Alkalin dışındaki piller ürüne zarar verir. 

I. Müdahale Alarmı: Kabin kilitli ile dil zorlanarak açılırsa ya da açılmaya çalışılırsa kilit 15 sn süreyle devamlı “bip” alarmı verecektir. Bu 

arlam geçerli bir kart okutulduğunda susar. 

J. Harici Pil Desteği: Resimdeki “Harici Güç” yazan yerden harici pil ünitesi ile destek verilmesi durumunda pili bitmiş kilide enerji 

verebilir ve yetkili kart(lar) ile açıp bilini değiştirebilirsiniz. 
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