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• Kişisel Kodu Değiştirme 
İlk açılışta 8888 kodunu girin, ekranda “OPEN” yazısı belirecek.
Kapı açıldığında, herhangi 4 basamaklı yeni şifrenizi girin ve onaylamak için "LOCK" düğmesine basın, 
ekranda “CLOS” yazısı belirir ve yeni kişisel kod kabul ediliranlamına gelir.

• Ana Kodu Değiştirme
Kapı kapalı olduğunda, ana kodu (ilk defa12345678) girin.  Ekranda geri sayım “PAS --- 9.8.7 ... 1” belirene 
kadar “LOCK” düğmesine basın. Geri sayım bitince “CLR” düğmesi basın, daha sonra herhangi 8 basamaklı 
yeni kodu girin. Ekranda “good”yazısı belirince yeni ana kod kabul edilir.

• Kasayı Açın
4 basamaklı kişisel kodu veya 8 basamaklı ana kodu girin. Kapı otomatik kilidi açacaktır ve ekranda “OPEN” 
yazısı belirir.
Yanlış kod girerseniz ekranda “Err1” gösterilir. Eğer3 kez yanlış kod girilirse, kasa 3 dakika boyunca kilitli 
kalır. Bu 3 dakika bloke süre içerisinde herhangi bir kodu kabul etmez.

• Kasayı Kapatın
4 basamaklı kişisel kodu veya 8 basamaklı ana kodu girin ve "LOCK" tuşuna basın. Ekranda “CLOS” yazısı 
belirince kasa kapandı anlamına gelir. 

• Tarih ve Saati Ayarlayın (örn. 26/05/2009, 11:43)
Kasa kapağı kapalı iken ana kodu girin. (İlk defa 12345678). Ekranda geri sayım “PAS --- 9.8.7 ... 1” belirene 
kadar “CLOCK” düğmesine basın. Ekranda “YE” yazısı belirir. Yıl anlamına gelir. Ekranda “ON” yazısı belirir. 
Ay anlamına gelir. Ekranda "DA " yazısı gelir. Gün anlamına gelir. Ekranda “HO” yazısı gelir. Saat anlamına 
gelir. Ekranda "IN" yazısı gelir. Dakika anlamına gelir.

• Açılma Kayıtlarını Kontrol Et
Kasa kapağı kapalı iken ana kodu girin. (İlk defa 12345678).Ekranda geri sayım “PAS --- 9.8.7 ... 1” belirene 
kadar “MENU” düğmesine basın. Ekran“Pags” yazısı belirir. Ardından basın “UP” veya “DOWN” basın.
Ekranda “P001” yazısı belirir. Daha sonra tekrar “MENÜ” düğmesine basın veson açılma kayıtlarını gün ve 
saat olarak kontrol edin. Toplam 120 kayıt kontrol edilebilir.

• Acil durum
1) Eğer kişisel kodu ve ana kod unuttuysanız, kasayı açmak için acil durum anahtarını kullanın. Daha sonra 
kapının arkasındaki sıfırlama “RESET” kırmızı düğmeye basın. Aynı zamanda herhangi bir tuş takımına 
basın, “… Du” sesini duyduğunuzda orijinal kişisel kod (8888) ve orijinal ana kodu (12345678) geri gelir.

2) Eğer ekranda “LOBATT” yazısı belirirse düşük pil enerjisi anlamına gelir. En kısa sürede pilini 
değiştirmelisiniz. Pillerin doğru takıldığından emin olunuz. 

Lütfen acil durum anahtarlarını kasadan uzak tutun.

Duvar Tipi Elektronik Kasa Kullanma Talimatı

Uyarı: 
İlk açılış için, lütfen küçük yuvarlak plastik kapağı 
çıkarın (tuş takımının sağ alt tarafında), ardından 
acil durum anahtarını plastik torbadan çıkarın, 
kapıyı açmak için anahtarı çevirin. Bundan sonra, 
pil kutusuna (kapının arkasında) 4V 1.5V pil koyun, 
ardından kapıyı kapatmak için anahtarı çevirin ve 
anahtarları çıkarın.



4 ile 6 karakter arasında

“CLOSE”

“CLOSE”

“HOLD”

“CLOSED”

“OPEN”
“OPENED”

“CLEAN”

5. Şifrenizi unutup kasayı açamadığınız durumlarda
 * Bireysel müşterilerde anahtarı kullanarak kasanızı açabilirsiniz. 
  Kasayı açtıktan sonra yeni şifre atayarak kullanıma devam edebilirsiniz.
 * Grup şifreli kullanımlarda (oteller vb.) el terminalini kullanınız. 







Kasa fabrika çıkış master kod : 888888
Kasa fabrika çıkışı tek kullanımlık şifre ile kullanılmaktadır. 
Müşteri bu modda istediği şifre girişini sağlayıp, “ # “ tuşuna basıp kilitleme
 işlemini yapabilir.
Sabit Şifre Modu;
Bu moda geçiş işlemi için kasa açık pozisyonda iken, Master kod girilir ve 
* tuşuna basılır.
Ekrana “ NEU “ yazısı gelir, Mod değişimi için “ 0 “ tuşuna basılarak “ F-TYPE “
modu seçilir ve “ # “ tuşuna basılarak sabit moda geçiş sağlanır.
Bu modda kasa kilitleme işlemi için “ # “ tuşuna basılır ve kasa kilitleme işlemi
yapılır. Açılış için kasaya tanımlı olan master kod girilerek açılış sağlanır.



Master Kod Değişimi,
Kasa açık pozisyonda iken master kod değişimi yapmak için,
888888 tuşlanır “ * “ tuşuna basılır ve ekrana “ NEU “ yazısı gelir “ # “ tuşuna basılır.
Ekrana “ BEGİN “ yazısı geldikten sonra “ Yeni Master Kod girilip # “ tuşuna basılır.
Ekrana “ AGAİN “ yazısı gelir ve sonra “ Tekrar Yeni Kod girilip # “ tuşuna basılır.
Ekranda “ DONE “ yazısı görülmesi sonrasında değişim işlemi yapılmıştır.

1. ADIM MOD SEÇİMİ
Sıfırlama düğmesine 5 saniye boyunca basılı tutun, altı (6) bip sesi, mod değişti
Ev modunda "F-TİPİ" gösterilir.
Otel modunda "H-TİPİ" gösterilen ekran.
iki mod değişimi, mod değiştikten sonra kullanıcı kodu 1-2-3-4

2. ADIM MASTER KOD AYARI
1. Master Kodunu Değiştirmek İçin
Kapı kilidi açıldı, etkinleştirmek için dokunmatik ekrana geçin, geçerli ana kodu girin, ardından "*"
→ "NEU", ardından "#" gösterilen ekran
→ "BEGIN" olarak gösterilen ekran, 6 basamaklı kombinasyon ve ardından "#" girin.
→ "AGAIN" ekranını gösterip aynı kombinasyonu girin, sonra "#"
→ "DONE" yazan ekran ana kod değiştirildi.

2. HİZMET KODU EKLE VE DEĞİŞTİRMEK
→ Kapı açık, etkinleştirmek için ekrana dokunun, geçerli ana kodu girin, ardından "*"
→ "NEU" gösteriliyor, ardından "S-KOD" gösterilinceye kadar "0", ardından "#"
→ Önce "1", sonra "#"; "BEGIN" gösterilen ekran, 4-6 basamaklı bir kombinasyon ve ardından "#" girin.
→ "AGAIN" ekranını gösterip aynı kombinasyonu girin, sonra "#"
→ "DONE" gösterilen servis kodu ayarlandı veya değiştirildi

3. SERVİS KODUNU SİLMEK İÇİN
→ Kapı açık, etkinleştirmek için ekrana dokunun, geçerli ana kodu girin, ardından "*"
→ "NEU" yazan ekran, "DEL-SC" gösterilinceye kadar "0" ve ardından "#" tuşuna basın.
→ Servis kodu numarasını ve ardından "#" harfini girin
→ "DONE" yazan ekran, servis kodu silindi
Not: ① Ana kod ve servis kodu, acil durum için kapıyı açabilir. Kullanıcı kodu gösterilecek
Ana kod ile açıldıysa.
② Kilit için beş (5) servis kodu belirlenebilir, servis kodu numarası 1, 2, 3, 4, 5 olacaktır.
Code Ana kod servis kodunu ekleyebilir ve silebilir.

ADIM 3 KULLANICI KOD AYARI
→ Sıfırlama düğmesine basın, üç (3) bip sesi, mod değişti
→ "USER" yazan ekran, 4-6 basamaklı bir kombinasyon girin, ardından "#"
→ "AGAIN" ekranını gösterip aynı kombinasyonu girin, sonra "#"
→ "DONE" gösterilen ekran, kullanıcı kodu değiştirildi

Not: "" E-KOD "gösteriliyorsa, iki kez tutarsız kod olacaktır veya kullanıcı kodu ana kodla aynıdır. Code 
Kullanıcı kodu ayarı sadece ev modu için.



KASA MASTER KOD VE KULLANICI KODUNU SIFIRLANMASI,
→ Kapatın, kısa devre DC terminali ile gücü kesin.
→ Kısa devre CY1 terminalinden sonra güç
→ Sistem başlatıldı, otel modu, kullanıcı kodu 1-2-3-4, ana kod: 8-8-8-8-8-8,
iletişim kodu: 1-2-3-4-5-6.
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