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MX-731Y KULLANMA KILAVUZU 

• 200 parmak izi 

• 2000 kart hafızası 

• Şifre 

• NC – NO role çıkışı 

• Buton ve Alarm Girişi 

 
YÖNETİCİ PARMAK İZİ KAYDI  
[*] [#] → [1234 #] → parmak izini 3 kez kaydedin (yeşil ışık yanar ve uzun bir ses) →[*]  
 
YÖNETİCİ PARMAK İZİ DEĞİŞTİRME  
[*] [#] → Yönetici parmak izine basın → [8] (yeşil ışık yanar ve uzun bir ses) → parmak izini 3 kez okutunuz → [*]  
 
Yönetici şifresini sıfırlamak için cihazı montaj yerinden söküldükten sonra cihazı yeniden başlatınız 30 saniye 
uzun bip sesi geldikten sonra cihazın arkasındaki tuşuna üç kez basanız.  
 
1.2) Kullanıcı Ekleme  
 Kart kayıt : [*]  [#] → Yönetici parmak izine basın → [#]→ sıra numarası girin [#] → kart okutunuz  (yeşil ışık 
yanıyor ve uzun bir ses) → [#] [*]  
 
Parmak izi kayıt :  [*]  [#] → Yönetici parmak izine basın → [#]→ sıra numarası girin [#] → Parmak izini 3 kez 
kaydedin (yeşil ışık yanıyor ve uzun bir ses) → [#] [*]  
 
Şifre kayıt :  [*] [#]→ Yönetici parmak izine basın → [3] → (1) → 4 basamaklı şifre girin [#]→ şifre tekrarı) → [*]  
 
Şifre değiştirme : [*] [#]→ Yönetici parmak izine basın → [3] → Değiştirmek istediğimiz şifrenin sıra numarasını 
giriniz → yeni şifre girin [#]→ şifre tekrarı [#] → [*] 
 
NOT:  
a. Yeni kullanıcı Kimliği olmak zorundadır, makine numara mevcutsa mevcut kullanıcıyı düzenler.  

b. Birinci parmak izi kaydedildikten sonra, aynı kullanıcının diğer parmak izleri eklenebilir, en fazla 10 parmak  

c. Yanlış veya kayıtlı parmak izi / kartlar meydana gelirse, kırmızı ışığı ve 4 kez kısa ses, ardından yeşil ışık yanar.  
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1.4) Kullanıcı Silme İşlemleri  
Kullanıcıyı silme: [*] [#]→ Yönetici parmak izine basın →  [2] → sıra numarasını [#] → [*]  
Tüm Kullanıcıları Silme : [*] [#]→ Yönetici parmak izine basın → [9] [#]→ [*]  
 
2) Erişim kontrolü yönetimi (Varsayılan ayar önerilir)  
2.1: Kilit Açma Süresini Yapılandır (Varsayılan 6 saniye)  
[*] [#]→ Yönetici parmak izine basın → [4] → Giriş kilidi açma süresi (1s ~ 10s) girilir [#] → [*]  
Kilit açma süresi en fazla 10 sn.  
 

İSİM AÇIKLAMA 

12V+ 12 VOLT ENERJİ 

GND EKSİ 

BUT BUTON GİRİŞİ 

GND EKSİ 

SEN SENSÖR 

NO1 NORMALDE AÇIK 

COM1 ORTAK UÇ 

NC1 NORMADE KAPALI 

AL- ALARM EKSİ 

AL+ ALARM ARTI 

BELL- ZİL EKSİ 

BELL+ ZİL ARTI 

 

 

NOT: ELEKTRİKLİ BAS AÇ KİLİT BAĞLANTISI YAPILIRKEN 1 ADET 1N4001 VEYA 1N4007 DİYOT KULLANMANIZ 

GEREKMEKTEDİR. DİYOT BAĞLANIRKEN KİLİDE GELEN + UÇ KISMINA DİYOTUN ÇİZGİLİ TARAFI TAKILIR. DİĞER 

UCU GND’YE BAĞLANIR. 

 

 

 


