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Инструкция к электронному замку Q1 

 

1. Установите батарею питания 

2. ЗАВОДСКОЙ код: 1,2,3,4,5,6 # 

3. Открытие двери с помощью цифровой клавиатуры: 

Введите 1,2,3,4,5,6 #. Если загорится зеленый светодиод, и вы 

услышите 2 сигнала, двери могут быть открыты. Если неправильный 

код введен более 4-х раз, клавиатура блокируется на 1 минуту. 

4. Чтобы изменить заводской код: 

-Введите 1,2,3,4,5,6 #, загорится зеленый светодиод; нажмите кнопку *, 

загорится желтый светодиод; 

-В течение 8 секунд введите новый 4-8 -значный код и нажмите * для 

подтверждения; 

-В течение 8 секунд введите новый 4-8 -значный код еще раз и 

нажмите * для подтверждения; 

-Когда вы услышите 3 сигнала это означает, что результат достигнут. 

-Если вы услышите 4 сигнала, это означает о неуспешном результате, 

попробуйте операцию еще раз. 

5. Низкий уровень заряда батареи 

Если одновременно загорается и красный и зеленый светодиод, значит 

заряд батареи низкий, замените батарейку как можно скорее.  

 

 

Уважаемый покупатель, если у Вас возникли проблемы при изменении кода, 

мы рекомендуем обратиться к специалистам компании «ПАРИТЕТ-К».  

г. Киев, ул. Глубочицкая, 40 «У», тел. (044) 461-97-17, (044)531-91-00, 

(04631)7-54-61 

Інструкція до електронного замка Q1 

1. Встановіть батарею живлення 

2. ЗАВОДСЬКИЙ код: 1,2,3,4,5,6 # 

3. Відкриття дверей за допомогою цифрової клавіатури: 

Введіть 1,2,3,4,5,6 #. Якщо загориться зелений світлодіод, і ви почуєте 

2 сигнали, двері можуть бути відкриті. Якщо неправильний код 

введено більше 4-х разів, клавіатура блокується на 1 хвилину. 

4. Щоб змінити заводський код: 

-введіть 1,2,3,4,5,6 #, загориться зелений світлодіод; натисніть кнопку 

*, загориться жовтий світлодіод; 

-Протягом 8 секунд введіть новий 4-8 -значний код і натисніть * для 

підтвердження; 

-Протягом 8 секунд введіть новий 4-8 -значний код ще раз і натисніть 

* для підтвердження; 

-Коли Ви почуєте 3 сигнали це означає, що результат досягнуто. 

-Якщо Ви почуєте 4 сигнали, це означає неуспішний результат, 

спробуйте операцію ще раз. 

5. Низький рівень заряду батареї 

Якщо одночасно загоряється і червоний і зелений світлодіод, це 

означає, що заряд батареї низький, замініть батарейку якомога швидше. 

 

 

Шановний покупець, якщо у Вас виникли проблеми при зміні коду, ми 

рекомендуємо звернутися до фахівців компанії «Паритет-К». 

м. Київ, вул. Глибочицька, 40 «У», тел. (044) 461-97-17, (044) 531-91-00, 

(04631) 7-54-61 
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