


GARANTİ BELGESİ* 

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. 

2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garanti kapsamındadır. 

3. Malın tamir süresi, en fazla 20 (yirmi) iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın, servis
istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, 
acentesi, temsilciligi, ithalatçı veya imalatçısı-üreticisinin birine bildirim tarihinden 
itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini, telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü
mektup veya benzeri yolla yapması mümkündür. Ancak uyuşmazlık halinde ispat 
yükümlülügü tüketiciye aittir. Malın arızasının 1 O iş günü içerisinde giderilememesi 
halinde imalatçı, üretici veya ithalatçı, malın tamiri tamamlanıncaya kadar benzer 
özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. 

4. Malın ayıplı oldugunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı tüketicinin
korunması hakkında kanunun 11. maddesinde yer alan; 
- Satılanı geri vermeye hazır oldugunu bildirerek sözleşmeden dönme, 
- Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, 
- Aşırı bir masraf gerektirmedigi takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere 

satılanın ücretsiz onarılmasını isteme, 
- İmkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile degiştirilmesini isteme, haklarından birini 
kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettigi bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. 
Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik 
masrafı, degiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep
etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. 

5. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile degiştirilmesi hakları üretici veya
ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, 
üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi 
tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın dogdugunu ispat ettigi takdirde
sorumlu tutulmaz.

Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile degiştirilmesinin satıcı için orantısız
güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya
ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlıgın
tayininde malın ayıpsız degeri, ayıbın önemi ve diger seçimlik haklara başvurmanın 
tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyecegi gibi hususlar dikkate alınır. 



Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile degiştirilmesi haklarından birinin 
seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya 
yöneltilmesinden itibaren cazami 20 iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. 
Aksi halde tüketici diger seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir. 

6. Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin
seçtigi hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri 
ile birlikte 11/01/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri 
uyarınca tazminat da talep edebilir. 

7. Tüketici, garantiden dogan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek 
uyuşmazlıklarda yerleşim yerlerinin bulundugu veya tüketici işlemlerinin yapıldıgı
yerdeki tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir. 

8. Satıcı tarafından bu garanti belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve
Ticaret Bakanlıgı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlügü'ne 
başvurabilir. 

9. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan
arızalar garanti kapsamı dışındadır. 

1 O. Satılan mala ilişkin olarak düzenlenen faturalar garanti belgesi yerine geçmez. 

11. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; 
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, 
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, 
- Tamirinin mümkün olmadıgının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı 

tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp 
oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile degiştirilmesini
satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine
getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. 

*Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti
süresine eklenir. 

*Kale Çelik Kasaları, Kale Kilit ve Kalıp San. A.Ş.'nin garanti kapsamındadır. 

6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN VE BU KANUNA 
DAYANILARAK YÜRÜRLÜGE KONULAN GARANTİ BELGESİ UYGULAMA ESASLARINA DAİR 
YÖNETMELİK UYARINCA İŞ BU GARANTİ BELGESİ FİRMAMIZ TARAFINDAN VERİLMİŞTİR. 
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Merkez: Ayazağa Mahallesi Azerbaycan Caddesi No:3F/1E-Blok Sarıyer  – İST. 
Fabrika: Çerkezköy-Karaagaç OSB Mh. 103.Cd. No:22 59510 Kapaklı-TEKİRDAG
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SafeLogic BackLit -YÖNETİCİ-Kullanma Talimatı

Bu YÖNETİCİ İLAVESİ EL-0601, EL-0701, EL- 0801 veya EL-0901 kilit gövdeleriyle 
beraber kullanılan SafeLogic BackLit Serisi EC- 0601 A-BL EntryPad içindir.

Bazı hallerde Yönetici Kodu ve bununla ilgili Kullanma Talimatı 
Son Kullanıcıya verilmez.
Bu durumda, bu ilaveyi Kullanma Talimatından çıkarmanız yeterlidir.

1. İmalatçının varsayılan kodları
a. Yönetici Kodu l-l-l-l-l-l olarak ayanlanmıştır.
b. Kullanıcı Kodu 1-2-3-4-5-6 olarak ayarlanmıştır.

2. Yönetici Kodunun İşlevi
a. Emniyet kilidi sistemini açma
b. Yönetici Kodunu Değiştirme
c. Kullanıcı Kodunu Ekleme ya da Silme
d. Kullanıcı Kodunu Devreye Alma ya da Devreden Çıkarma

3. Hatalı Giriş Cezası (Ceza Süresi)
Üst üste dört (4) kez hatalı kod girildiğinde 4 dakikalık bir ceza süresi başlar.
a) Ünite 5 saniyede bir bipleyerek ceza süresinin hala bitmediğine işaret eder.
b) Sistem ceza süresindeyken, giriş pedindeki düğmeler size tepki vermez. Ceza

süresi sırasında düğmelere basılırsa ceza süresi tekrar başlamaz ya da uzamaz. 4  
dakikalık ceza süresi işlemeye devam eder.

c) Sistem ceza süresi içindeyken pil çıkarılırsa ceza süresinin geri sayımı durur. Pil
tekrar takıldığında, 4 dakikalık ceza süresi dolana kadar Entrypad geri saymaya
devam eder.

10



4. Standby Durumu
10 saniye boyunca hiçbir tuşa basılmazsa pil gücünü korumak için sistem standby
durumuna geçecektir. Standby durumu iki kısa bip sesiyle belirtilir.

5. Otomatik Tekrar Kilitlenme
Emniyet kilidi sistemi geçerli bir kod girilerek açıldıktan 6 saniye sonra otomatik
olarak tekrar kilitlenir.

6. Düşük Pil Uyarısı
a) Bir kilit açma işlemi sırasında tekrarlı bip seslerinin (8 bip) duyulması pilin zayıf

olduğunu ve hemen değiştirilmesi gerektiğini gösterir.
b) İmalatçı 9 voltluk standart alkali pil kullanılmasını ve yılda bir kez

değiştirilmesini önermektedir.
7. Arka Işık Düğmesinin Özellikleri

a) “X” düğmesinin ortası karanlıkta kullanımı kolaylaştırmak amacıyla 
yükseltilmiştir.

b) “X” düğmesine ya da başka herhangi bir düğmeye bastığınızda arka ışıklar
yanar.

c) “X” düğmesi ayrıca programlama yaparken ya da bir kod girerken geçerli
basamağa girilmiş olan sayıları silmeye de yarar. Örneğin, kasanın kilidini açmak
için 6-5-4-3-2 girdiyseniz ama kodunuz aslında 1-2-3-4-5-6 ise “X” düğmesine 
basmanız yeterlidir, kodu en baştan tekrar girebilirsiniz.

YÖNETİCİ PROGRAMLAMA TALİMATI
•İŞLEMLER YAPILIRKEN KASA KİLİT SİSTEMİ VE KASA KAPAĞI MULAKA AÇIK OLSUN.

¥ Kapıyı kapamadan önce, programda yapılan bütün değişikliklerin 
doğruluğundan emin olun. 

¥ Yönetici Kodunun ya da Kullanıcı Kodunun altı “0” olarak ayarlanmasına sistem
izin vermeyecektir.

1. Yönetici Kodunu Değiştirmek için
a) Altı kere “0” girin. Girişin geçerli olduğunu ve sistemin kod değişikliği için 

beklemede olduğunu gösteren iki bip sesi duyulacaktır
b) Şimdi, mevcut altı (6) basamaklı kodu girin. İki bip sesi duyulacaktır.
c) Yeni altı (6) basamaklı kodu tekrar girin. c ve d adımlarında girilen kodların aynı

olduğunu ve kod değiştirme işleminin başarılı olduğunu gösteren bir bip sesi
duyulacaktır.

d) Eğer üç bip sesi duyulursa, kod değiştirme işlemi başarısız olmuş demektir.
Mevcut kod hala geçerlidir. a ile d arasındaki adımları tekrarlayın.

Not:
a) Kapıyı kapamadan önce yeni kodu en az 3 kez doğrulayarak kodun hatasız

programlandığından emin olun.
b) 10 saniye boyunca hiçbir tuşa basılmazsa sistem standby durumuna 

geçecektir. Standby durumu iki kısa bip sesiyle belirtilir.
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2. Kullanıcı Kodunu Eklemek için
Not: Sistemde varsayılan olarak bir Kullanıcı Kodu mevcut olup varsayılan kod  
1-2-3-4-5-6'dır. Eğer bu kod silinmişse, aşağıdaki adımları izleyerek Kullanıcı  
Kodunu ekleyin.

a) Yönetici Kodunu girin ve kodun son basamağını basılı tutun. Kod girişinin
geçerli olduğunu gösteren iki bip sesi duyulacaktır. Bu basamağı basılı tutmaya
devam ederseniz iki bip sesi daha duyulur. Bu da sistemin şimdi program
modunda olduğunu gösterir.

b) “1” düğmesine basın. Sistemin yeni Kullanıcı Kodunu almaya hazır olduğunu
gösteren iki bip sesi duyulacaktır.

c) Altı basamaklı bir kod girin. Bir bip sesi duyulacaktır.
Altı basamaklı kodu tekrar edin. Girilen kodların aynı olduğunu ve Kullanıcı Kodu
eklemesinin başarılı olduğunu gösteren bir bip sesi duyulacaktır.

* 3 bip sesi duyulursa, programlama denemesi başarısız demektir. a ile c arasındaki
adımları tekrarlayın.
Not:

a) Kapıyı kapamadan önce yeni kodu en az 3 kez doğrulayarak kodun hatasız
programlandığından emin olun.

b) 10 saniye boyunca hiçbir tuşa basılmazsa sistem standby durumuna 
geçecektir. Standby durumu iki kısa bip sesiyle belirtilir.

3. Kullanıcı Kodunu Devreden Çıkarmak için
a) Yönetici Kodunu girin ve kodun son basamağını basılı tutun. Kod girişinin

geçerli olduğunu gösteren iki bip sesi duyulacaktır. Bu basamağı basılı tutmaya
devam ederseniz iki bip sesi daha duyulur. Bu da sistemin şimdi program
modunda olduğunu gösterir.

b) “2” düğmesine basın. Sistemin Kullanıcı Kodunu devreden çıkardığını gösteren
iki bip sesi duyulacaktır.

4. Kullanıcı Kodunu Devreye Almak için
a) Yönetici Kodunu girin ve kodun son basamağını basılı tutun. Kod girişinin

geçerli olduğunu gösteren iki bip sesi duyulacaktır. Bu basamağı basılı tutmaya
devam ederseniz iki bip sesi daha duyulur. Bu da sistemin şimdi program
modunda olduğunu gösterir.

b) “1” düğmesine basın. Sistemin Kullanıcı Kodunu devreye aldığını gösteren iki
bip sesi duyulacaktır.

5. Kullanıcı Kodunu Silmek için
a) Yönetici Kodunu girin ve kodun son basamağını basılı tutun. Kod girişinin geçerli

olduğunu gösteren iki bip sesi duyulacaktır. Bu basamağı basılı tutmaya devam
ederseniz iki bip sesi daha duyulur. Bu da sistemin şimdi program modunda
olduğunu gösterir.

b) “3” düğmesine basın. Sistemin Kullanıcı Kodunu sildiğini gösteren iki bip sesi
duyulacaktır.
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6. Kilidi Fabrika Ayarlarına döndürmek için:
a) Pili çıkarın.
b) İnce uçlu bir aletle (ataç veya benzeri) Reset düğmesine 3 kez bastırın. Bu işlem

kilidin içindeki kondansatörlerde depolanmış gizli enerjiyi boşaltacaktır.
Not: Reset düğmesi kilidin arka tarafında, yuvarlak QC çıkartmasının altında yer alır. 
Giriş deliğinin üzerinde Reset sözcüğünü göreceksiniz.

c) Şimdi Reset düğmesine basın ve basılı tutun. Reset düğmesini basılı tutarken,
9V pili tekrar bağlayın.

d) Reset düğmesi bırakılana kadar kilit bip sesi çıkarmaya devam edecektir.
Not: Eğer Entrypad'den bip sesi çıkmazsa, a) ile d) arası işlemleri tekrarlayın.

e) Kilidin kodları aşağıdaki şekilde fabrika ayarlarına geri döndürülmüş olur:
a. Yönetici Kodu l-l-l-l-l-l'dır
b. Kullanıcı Kodu 1-2-3-4-5-6'dır

Teknik Özellikler:
Güç Kaynağı: DC 9V
Güç Kaynağı Aralığı: DC4.5V-12V
Çalışma Sıcaklığı:  0°C~ +49°C
Çalışma Nemi (max): <90%
Parola Uzunluğu:  6 Basamak

-II serisi entrypad'in pilini değiştirin.
9V'luk bir adet alkali pil -II serisi entrypad'in altındaki bölmeye yerleştirilir. Pili
değiştirmek için önce pil bölmesini dışarı çekin. Aşağıdaki adımları uygulayın:

I Pil bölmesinin mandalını tutarak gittiği yere kadar 
kaldırın, bkz. Şekil 2.

II Pil bölmesini entrypad'in  alt tarafından 
çekerek çıkarın, bkz. Şekil 3.

Pili çıkarın ve yenisiyle değiştirin. 
Yeni pili takarken pozitif ve 
negatif kutupların doğru olduğundan 
emin olun. Bkz. Şekil 4.

III Pili yukarı iterek kapak ile hizalı 
ya da aynı seviyede olmasını 
sağlayın. Pil bölmesinin mandalını
yukarı çekerek onun da yerine sıkıca 
oturduğundan emin olun. Bkz. Şekil 1.
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Çerkezköy-Karağaç
O.S.B Mah.103.Cad.

22. Sok. Kapaklı/ 
Tekirdağ
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