
 

 يــل رقمـــدارة قف
 
 
 
 
 
 
 
 

 مواصفات الجهاز
مالو   500متنواو  و بتاوار  أوفولوت متوتمر 12تغذى الدارة بمحوو  جهود  -

 .أمبار
 على: األماماةتحتوي الواجهة  -

 إلدمووا تتووتمد  (  # ( و )  * )و (  9)  إلووى(  0 ) لوحووة مفوواتا  موو  -     
 .التراة .  األرقا 
لاووور جووور  موصووو  ب وووك  مبا ووور بحاكموووة )ت مووو  مفتوووار مرتوووو  ع -     

 .BELLكتما ( على الممرج   
ة لوو:للدال احموور –للداللووة علووى تغذاووة الوودارة  رامئوومؤ وورات ئووو:اة : -     

 ا م  عند تغاار كلمة التر. برتقال  : -على عم  الممرج  
 

 الت ام  مع الكود التري:
 أرقا . 5الكود التري مؤلف م  

د التوووري للمووورة األولوووى نئوووغح علوووى المفتوووار الصوووغار إلدموووا  الكوووو -     
المؤ وور البرتقووال  فنبوودأ  ائوو  ثووا ع عنوود ا  4الموجووود ملووف الوودارة لموودة 

بإدمووا  الكووود التووري وعنوود الئووغح علووى أي رقوو  تووا م  منبوور صوووت  لموودة 
 إدموا ثاناتا  وال اجو  الئوغح علوى الورق  التوال  إال ب ود توقوف المنبور وب ود 

الكوود  إدموا  م  المنبر ألكثر م  ثاناتا  للداللوة علوى انتهوا  الرق  المام  ا
 إدمووا المؤ ور األحموور للداللوة علووى نجوار عملاووة  إئووا ةموع  المموورجوا مو  
 الكود.
كووود جداوود فلووا  موو  الئووروري فووض الوودارة والئووغح  إدمووا  أردت إذا -     

 اتبع المحوات التالاة: وإنما األتودعلى المفتار 
تتتمع صوت المنبر )عادة عند الئوغح علوى أي  (* )  مةائغح على زر نج

( م ووا تووامتف   *)  ( مووع زر # مفتووار ا موو  المنبوور( ثوو  ائووغح زر المربووع )
ثوان  ث  اومض المؤ ر البرتقال  موع صووت منبور  أربعصوت المنبر ولمدة 

ثووا وإال تووالغى ت وودا  الكووود 15موو    الكووود القوودا  ) إدمووا ع عنوود ا اجوو  
ثووان   بورربعالكوود القودا   إدموا المحوات التابقة ( ب ود  إعادة وعند ا اج 

 ا م  المؤ ر البرتقال  ب ك  دا:  فنبدأ بإدما  الكود الجداد.
 حصوورا األتووودالووزر فوو  حووا  نتوواا  الكووود التووري اجوو  الئووغح علووى  -     

 الكود الجداد. إلدما الدارة  الموجود ملف
 

 توصا ت الجهاز :

- V12      صا  جهد الت غا  )التغذاة( .مكا  تو 
- OUT     مكا  توصا  الحم  واج  االنتباه عنود التوصوا  علوى قحباوة

 فولت . 12( وامرج حصرا  - /+ الحم  )
- BELL   موصوو  مووع المفتووار الموجووود علووى الواجهووة األماماووة و ووو

 عبارة ع  تما  ممك  توصا  الجر  علار.
- EXT      لرق  التري اوص  علاور ا إدما للتحك  الادوي بالممرج دو

 مفتار لحظ .
 أمباور 10بداملها حاكموة تتحمو  تاوار حتوى  أمرىارفق مع  ذه الدارة دارة   

و توصووو  علوووى  أمباووور 1.5مووو   أكثووورال تتحمووو   األتاتووواةالحاكموووة  أ حاووو  
 األتووودو  ) + ( علوى األحموراوصوو   األتو ض وألووا الممورج حتو  القحباووة 

 (. -على) 

 

 

 

 

 

 

 

DIGITAL KEY LOCK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Properties : 
- The circuit is working with a 12 V – AC or DC power supply- 
500MA. 
- Front Panel contains: 

a) ( 0 to 9 ) – ( * ) – ( # ) keypad to be used for entering 

secret codes. 
b) ( DOOR BELL ) key connected directly to a relay that 
works as a junction for terminal BELL. 

- 3 Led Lights : Green : to indicate circuit power ON – Red : to 
indicate the output ON – Orange : Working when changing code. 

 
Secret Code : 
It consists of five digits. 
   -To set secret code for the first time, press the small black key 
behind the circuit for 4 sec., the orange led will light on, then start to 
enter the code. Every time you press a digit, you will hear a beep for 
2 seconds. Do not press the next digit until the beep is off. 
After entering the fifth digit, the system will beep for more than 2 
seconds to tell the code entering is over. At this step, the red led will 
light on to tell the entering is OK. 
   - If you want to enter a new code, no need to disassemble the 
system again, but do the following steps: 
Press ( * ) to hear a beep ( It usually beeps when pressing any key ), 
then press ( # ) & ( * ) simultaneously for 4 seconds, the beep will 
off.  At this point, the orange led will light on and a beep will be 
heard. Enter the old code within 15 seconds or else the changing 
process will be cancelled and you have to repeat the previous steps 
once more. After 4 seconds from entering the old code, the orange 
led will light on continuously.  Now you can enter the new code. 
   - In case you forgot the secret code, you have to press the black 
button ( behind the circuit ) exclusively to enter a new code. 

 
System Connections : 
- 12 V : Power supply connection 

 

- OUT : Load Connection according to +/-. 

The terminal should be 12 V. 
 

- BELL : connected to DOOR BELL key of keypad to operate the 

bell with it. 
 

- EXT : for manual control with terminal without entering the 

secret code. An instant key should be connected to it. 
 
- Another circuit is attached with this one : It contains a 10 A 
relay because the basic relay cannot endure more than 1.5 A. 
It should be connected to terminal according to anode & cathode. 
The wires colors should be : RED for ( + ) and BLACK for ( - ). 
 


