راﻫﻨﻤﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮﻛﻦ ) DP270دﺳﺘﮕﺎه رﻣﺰ ﻳﺎب(
روﺷﻦ ﻛﺮدن ﺗﻮﻛﻦ:
اﺑﺘﺪا دﻛﻤﻪ ﻣﺜﻠﺚ و ﻫﻤﺰﻣﺎن دﻛﻤﻪ ﻗﻔﻞ را ﻧﻴﺰ ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ ﺗﻮﻛﻦ روﺷﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد و در ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮ آن ﻟﻐﺖ
 PINﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد ﭘﺲ از وارد ﻛﺮدن  PINاوﻟﻴﻪ ،ﻋﺒﺎرت  NEW PINﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻣﻲ ﺷﻮد  PINﻛﻪ
ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻛﻠﻤﻪ ﭘﻴﻦ دﻟﺨﻮاه و ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را وارد ﻛﻨﻴﺪ و ﺳﭙﺲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪي دوﺑﺎره آن را ﺗﻜﺮار
ﻛﻨﻴﺪ .ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﺗﻮﻛﻦ آﻣﺎده اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
اﺳﺘﻔﺎده از :APPLICATION
ﭘﺲ از وارد ﻛﺮدن  PINﻟﻐﺖ  APPLIﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد .ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن ﻛﻠﻴﺪ  1رﻣﺰ ورود ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ را درﻳﺎﻓﺖ
ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ و ﻳﺎ از ﻛﻠﻴﺪ  2ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل وﺟﻪ /اﻣﻀﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﻛﻪ در اﻳﻨﺼﻮرت ﻳﻚ ﻋﺪد  6رﻗﻤﻲ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان  Challengeﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﺴﺘﻢ در اﺧﺘﻴﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ را وارد ﺗﻮﻛﻦ ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ در ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻮﻛﻦ
ﻳﻚ ﻋﺪد  6رﻗﻤﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  Responseﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﻣﻲﮔﺮداﻧﺪ ﻛﻪ در ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﻘﺎل وﺟﻪ
و ﻳﺎ ﺗﺎﻳﻴﺪ درج اﻣﻀﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻧﻤﻮد.
ﺗﻐﻴﻴﺮ  PINورودي:
ﭘﺲ از روﺷﻦ ﺷﺪن ﺗﻮﻛﻦ دﻛﻤﻪ ﻣﺜﻠﺚ را ﺑﻪ ﻣﺪت  2ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻧﮕﻪ دارﻳﺪ ﺑﺮ روي ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻋﺒﺎرت New PIN
ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد PIN ،ﺟﺪﻳﺪ را وارد ﻛﻨﻴﺪ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ي ﺑﻌﺪ آن را ﺗﻜﺮار ﻛﻨﻴﺪ ،ﺑﺪﻳﻨﺼﻮرت  PINﺟﺪﻳﺪ ﺛﺒﺖ
ﻣﻲ ﺷﻮد.
 UNLOCKﻛﺮدن ﺗﻮﻛﻦ:
زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ رﻣﺰ ﺧﻮد ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮده اﻳﺪ ﭘﺲ از  5ﺑﺎر اﺷﺘﺒﺎه وارد ﻛﺮدن ﭘﻴﻦ ورودي ﺗﻮﻛﻦ  LOCKﻣﻲ ﺷﻮد و
ﻳﻚ ﻋﺪد  7رﻗﻤﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  LOCK PINﺑﺮ روي ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد اﻳﻦ ﻋﺪد را ﻳﺎدداﺷﺖ ﻛﺮده و
ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ اﻋﻼم دارﻳﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎﻧﻚ ﻳﻚ ﻋﺪد  8رﻗﻤﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن  Unlock PINﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻋﻼم ﻣﻲ دارد
ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﭘﺲ از روﺷﻦ ﻛﺮدن ﺗﻮﻛﻦ ﻳﻜﺒﺎر دﻛﻤﻪ ﻣﺜﻠﺚ را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ و ﻋﺪد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را وارد ﻛﻨﻴﺪ،
ﺳﭙﺲ ﻋﺒﺎرت  NEW PINﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ وارد ﻛﺮدن رﻣﺰ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد و ﺗﻜﺮار آن در ﺻﻔﺤﻪ ي ﺑﻌﺪ
ﺗﻮﻛﻦ ﺷﻤﺎ  Unlockﻣﻲ ﺷﻮد و آﻣﺎده اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

