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Ηλεκτρονική κλειδαριά  

FPL-93G 

 

Σημαντικές οδηγίες σχετικά με τα αποτυπώματα 

Το δάκτυλο και η επιφάνεια ανάγνωσης του αποτυπώματος πρέπει να είναι πάντα 
καθαρά κατά την διαδικασία εισαγωγής. 

Οι μη προγραμματισμένες κλειδαριές μπορεί να ξεκλειδώσουν με οποιοδήποτε 
δακτυλικό αποτύπωμα. 

Στην μνήμη τις κλειδαριάς μπορεί να απομνημονευτούν έως και 120 αποτυπώματα 
σας συμβουλεύουμε  για κάθε χρήστη να περάσουν 2 δακτυλικά αποτυπώματα. 

Αν οι μπαταρίες της συσκευής έχουν εξαντληθεί η κλειδαριά μπορεί να μην λειτουργεί 
κανονικά και ηχητική ειδοποίηση θα ακούγεται κατά την ενεργοποίηση της. Σας 
συμβουλεύουμε να αντικαταστήσετε άμεσα τις μπαταρίες της. 

Η σωστή εγκατάσταση της κλειδαριάς στην πόρτα και η ευθυγράμμιση όλων των 
μηχανικών μερών είναι απαραίτητα για να λειτουργεί η κλειδαριά απρόσκοπτα. 

Το φυσικό κλειδί της συσκευής  πρέπει να φυλάσσετε σε ένα ασφαλές σημείο. 
Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε  λόγο η κλειδαριά δεν ανοίγει με κωδικό ή 
αποτύπωμα θα χρειαστεί να την ανοίξετε χρησιμοποιώντας το φυσικό κλειδί  της. 
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Σωστή διαδικασία εισαγωγής αποτυπώματος. 

Όταν το κόκκινο ενδεικτικό  αναβοσβήνει  ακουμπήστε το δάκτυλο σ στην επιφάνεια 
ανάγνωσης και απομακρύνετε το μόλις ακουστεί μπίπ. Ακουμπήστε ξανά το δάκτυλο 
μετά από 2 δευτερόλεπτα μόλις ακουστού 2 παρατεταμένοι ηχητικοί τόνοι το 
αποτύπωμα έχει εισαχθεί με επιτυχία. 

Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στην σωστή τοποθέτηση του δακτύλου όπως στα 
παρακάτω σχήματα. 

Σωστή τοποθέτηση του δακτύλου 

 

 

 

 

Λανθασμένη τοποθέτηση του δακτύλου 

 

 

 

 

 

Λειτουργία κουμπιών της κλειδαριάς 

Κουμπί Λειτουργία προγραμματισμού Άλλη λειτουργία 
0 Ενεργοποίηση  
1 Επιλογή λειτουργίας εισαγωγής 

προγραμματισμού 
Αντιστοιχεί στα αποτυπώματα 
διαχειριστή (master) 

2 Επιλογής λειτουργίας 
διαγραφής 

Αντιστοιχεί  στα αποτυπώματα χρηστών  

3 Επιλογή λειτουργίας μέσω 
κωδικού (PIN) 

Αντιστοιχεί σε προσωρινά αποτυπώματα 
πρόσβασης χρηστών και γενικού PIN. 

 

Αριθμός μνημών  ανά δικαίωμα χρήστη 

Δικαίωμα Αριθμός 
μνημών 

Λειτουργίες 

Μάστερ 10 Πλήρης δυνατότητες προγραμματισμού και 
ελέγχου πρόσβασης 

Μέλη 90 Δικαίωμα εισόδου 
Προσωρινά 
μέλη 

20 Προσωρινό δικαίωμα εισόδου  

PIN 1 Πρόσβαση μέσω κωδικού PIN. 
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Εργοστασιακές ρυθμίσεις 

Εργοστασιακό PIN 123 123 123 12  

H κλειδαριά ανοίγει με οποιοδήποτε αποτύπωμα. 

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων 

Αφαιρέστε τις μπαταρίες της συσκευής.  

Πιέστε οποιοδήποτε κουμπί για  να εκφορτιστεί πλήρως το κύκλωμα. 

Χρησιμοποιήστε τα 2 άλλεν που υπάρχουν στην συσκευασία για να πιέσετε 
ταυτόχρονα τα 2 κουμπιά που υπάρχουν  στις τρύπες στο πάνω μέρος της 
υποδοχής  των 
μπαταριών. Κρατώντας 
πατημένα τα κουμπιά 
τοποθετήστε εκ νέου τις 
μπαταρίες. Μόλις ακουστεί  
μια ηχητική ένδειξη η 
κλειδαριά έχει επανέλθει 
στις εργοστασιακές 
ρυθμίσεις. 

 

 

Εισαγωγή αποτυπωμάτων master 

Πιέστε το 0 

Βάλτε οποιοδήποτε δάκτυλο στον αναγνώστη αποτυπωμάτων για να ανοίξει η πόρτα 

Πιέστε και κρατήστε πατημένο το 1 εωσότου ακουστεί μια ηχητική ειδοποίησης 
(μπιπ) 

Πιέστε ξανά το κουμπί 1 για να επιλέξετε την εισαγωγή μάστερ αποτυπώματος. Θα 
ανάψει το κόκκινο ενδεικτικό της επιφάνειας ανάγνωσης. 

Τοποθετήστε το δάκτυλο που θέλετε στην επιφάνεια ανάγνωσης μόλις ολοκληρωθεί 
η σάρωση τοποθετήστε το άλλη μια φορά . 

Μετά την δεύτερη σάρωση το αποτύπωμα έχει καταχωρηθεί.  Θα ακουστεί η 
λειτουργία του μηχανισμού και η κλειδαριά θα κλειδώσει. 
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Εισαγωγή αποτυπωμάτων χρηστών 

Πιέστε το 0 

Βάλτε ένα από τα δάκτυλα –που έχουν καταχωρηθεί ως μάστερ- στον αναγνώστη 
αποτυπωμάτων για να ανοίξει η πόρτα 

Πιέστε και κρατήστε πατημένο το 1 εωσότου ακουστεί μια ηχητική ειδοποίησης 
(μπιπ) 

Πιέστε το κουμπί  2 για να επιλέξετε την εισαγωγή αποτυπώματος χρήστη . Θα 
ανάψει το κόκκινο ενδεικτικό της επιφάνειας ανάγνωσης. 

Τοποθετήστε το δάκτυλο που θέλετε στην επιφάνεια ανάγνωσης μόλις ολοκληρωθεί 
η σάρωση τοποθετήστε το άλλη μια φορά . 

Μετά την δεύτερη σάρωση το αποτύπωμα έχει καταχωρηθεί.  Θα ακουστεί η 
λειτουργία του μηχανισμού και η κλειδαριά θα κλειδώσει. 

 

Εισαγωγή αποτυπωμάτων προσωρινών χρηστών 

Πιέστε το 0 

Βάλτε ένα από τα δάκτυλα –που έχουν καταχωρηθεί ως μάστερ- στον αναγνώστη 
αποτυπωμάτων για να ανοίξει η πόρτα 

Πιέστε και κρατήστε πατημένο το 1 εωσότου ακουστεί μια ηχητική ειδοποίησης 
(μπιπ) 

Πιέστε το κουμπί 3 για να επιλέξετε την εισαγωγή αποτυπώματος χρήστη . Θα 
ανάψει το κόκκινο ενδεικτικό της επιφάνειας ανάγνωσης. 

Τοποθετήστε το δάκτυλο που θέλετε στην επιφάνεια ανάγνωσης μόλις ολοκληρωθεί 
η σάρωση τοποθετήστε το άλλη μια φορά . 

Μετά την δεύτερη σάρωση το αποτύπωμα έχει καταχωρηθεί.  Θα ακουστεί η 
λειτουργία του μηχανισμού και η κλειδαριά θα κλειδώσει. 

 

Εισαγωγή PIN 

Πιέστε το 0 

Βάλτε ένα από τα δάκτυλα –που έχουν καταχωρηθεί ως μάστερ- στον αναγνώστη 
αποτυπωμάτων για να ανοίξει η πόρτα 

Πιέστε και κρατήστε πατημένο το 1 εωσότου ακουστεί μια ηχητική ειδοποίησης 
(μπιπ) 
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Πιέστε το κουμπί 3 για να επιλέξετε την εισαγωγή PIN .  

Εισάγετε 11 ψήφιο κωδικό χρησιμοποιώντας τα κουμπιά 1230 (πχ13223123100)  
που δεν πρέπει να ξεκινά από 0.  

Μόλις ολοκληρωθεί η εισαγωγή  θα ακουστεί η λειτουργία του μηχανισμού και η 
κλειδαριά θα κλειδώσει. 

Διαγραφή  ομάδων αποτυπωμάτων ή PIN 

Πιέστε το 0 

Βάλτε ένα από τα δάκτυλα –που έχουν καταχωρηθεί - στον αναγνώστη 
αποτυπωμάτων για να ανοίξει η πόρτα 

Πιέστε και κρατήστε πατημένο το 2  εωσότου ακουστεί μια ηχητική ειδοποίησης 
(μπιπ) 

Πιέστε το κουμπί της αντίστοιχης ομάδας που θέλετε να διαγραφούν τα 
αποτυπώματα (1 μάστερ, 2  χρηστών, 3 προσωρινών χρηστών και PIN)  για να 
επιλέξετε την διαγραφή.  

Μόλις ολοκληρωθεί η διαγραφή  θα ακουστεί η λειτουργία του μηχανισμού και η 
κλειδαριά θα κλειδώσει. 

 

Κανονική λειτουργία 

Πιέστε 0  

Βάλτε οποιοδήποτε καταχωρημένο δάκτυλο στον σαρωτή ή εισάγετε το PIN  γυρίστε 
την λαβή και η κλειδαριά θα ανοίξει. 

Χρήση του φυσικού κλειδιού. 

Σε περίπτωση ανάγκης βγάλτε την βίδα (χρησιμοποιώντας το κλειδί που υπάρχει 
στην συσκευασία)  που συγκρατεί το χερούλι από την έξω μεριά της κλειδαριάς.  

Τραβήξτε το χερούλι θα αποκαλυφθεί η φυσική κλειδαριά, χρησιμοποιήστε το κλειδί 
που 

συνοδεύει την κλειδαριά. 


