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CANNON KASALARIN KİLİT TİPLERİ ve ŞİFRELENMESİ 

Kullanmaya Başlarken, 

- Kasanızı, fabrika tarafından kodlanmış olan 1-2-3-4-5-6 tuşlarına sırayla basarak açın ve kasa 

kilidini saat yönünün tersine çevirin.    

KASA KİLİT TİPİNİN BELİRLENMESİ 

 

                      

NL KİLİT                                                        

 

LEXAM KİLİT 

 

EMP KİLİT 
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                                                                      NL KİLİT                                                         . 

KİLİDİN PROGRAMLANMASI (ŞİFRELENMESİ) 

 

NL KİLİT TUŞ TAKIMI ÜZERİNDEKİ PİLİNİN DEĞİŞRİTİLMESİ 

Zayıf Pil Uyarısı: Kilit açılırken sürekli sinyal sesi verir.  

(!)   Üretici Duracel ya da Energizer markalı ve son kullanım tarihi 5 yıl olan 9V alkali pillerin kullanılmasını 

önermektedir.  

1. Kasa kilidini açın ve kasa kapısını sonraki aşamalar tamamlana kadar açık 

tutun.  

2. Kilidin alt kısmında yer alan pil yuvasını bulun. 

3. Pil yuvasının kayar kapağını kaydırarak açın ve pil bağlantı soketini dışarı 

çıkarın. 

4. Pili bağlantı soketine bağlayın ve pil yuvasına yerleştirin. 

5. Pil yuvasının kapağını kapatın ve kasa kapağını kapatmadan önce şifrenin 

çalıştığını kontrol edin. 

NL KİLİDİN KULLANILIŞI 

Koruma (kitleme) Modu: 4 kez hatalı şifre girilmesi durumunda kilit 5 dakika boyunca kullanım dışı kalır. Bu 

andan itibaren yine 2 kez hatalı şifre girildiğinde tekrar kullanım dışı konumuna geçer.  

Önemli Uyarı: Kasayı kullanmadan önce fabrika kodu olan 1-2-3-4-5-6 değiştirilmeli ve kendi şifrenizi 

belirlemelisiniz. Şifrenizin gizliliği ve unutulmaması kasa sahibinin sorumluluğundadır.  

1. Yavaşça 6 haneli şifrenizi tuşlayınız. Şifreniz doğru tuşlandıysa çift sinyal sesi duyacaksınız.  

(!)   Eğer kasa kilidi kod girdiğinizde uzun tek bir sinyal veriyorsa, yanlış tuşlama yapmışsınız (şifre 

girmişsiniz) demektir. Bu durumda biraz bekleyip şifrenizi tekrar girmeyi denemelisiniz.  

2. Şifrenizi tuşladıktan sonra beklemeden hemen kasa kolunu saat yönü tersine çevirerek kilidi açın. 

 

 

1. Kasayı, fabrika kodu olan 1-2-3-4-5-6 rakamlarını 

sırayla tuşlayarak açınız. Kasa kapağını açık bırakın ve 

kasayı kilit pimleri görünecek şekilde kilitli olarak tutun 
2. Çift sinyal sesi duyana kadar “0” sıfır tuşuna basın ve 

bekleyin. Aşağıdaki işlemler sırasında LED ışık 

yanacaktır.   
3. Mevcut 6 haneli fabrika kodunu tuşlayın. Çift sinyal 

sesi duyacaksınız. 
4. 6 haneli yeni şifrenizi tuşlayın. Çift sinyal sesi 

duyacaksınız. 

5. 6 haneli yeni şifrenizi tekrar tuşlayın. Çift sinyal sesi 

duyacaksınız.  

6. Şifrelemeyi doğru yaptığınızdan emin olmak için kasa 

kapağı açıkken yeni şifrenizin çalıştığını kontrol edin.  

(!)   Eğer kasa kilidi kod girdiğinizde uzun tek bir sinyal 

veriyorsa anlayınız ki halen eski şifre geçerlidir ve 

programlama yapılamamış demektir. Bu durumda 1. işlem 

basamağından başlayarak programlamayı tekrar deneyin. 

7.  
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KİLİDİN PROGRAMLANMASI (ŞİFRELENMESİ) 

 

 

LEXAM KİLİT TUŞ TAKIMI ÜZERİNDEKİ PİLİNİN DEĞİŞRİTİLMESİ 

Zayıf Pil Uyarısı: Kilit açılırken sürekli sinyal sesi verir.  

(!)   Üretici Duracel ya da Energizer markalı ve son kullanım tarihi 5 yıl olan 9V alkali pillerin kullanılmasını 

önermektedir.  

1. Kasa kilidini açın ve kasa kapısını sonraki aşamalar tamamlanana kadar açık tutun.  

2. Kilit kadranını saat yönünde çevirin ve çekerek yerinden çıkarın. 

3. Pil bağlantı soketini dışarı çıkarın. 

4. Pili bağlantı soketine bağlayın ve pil yuvasına yerleştirin. 

5. Kilit kadranını tuş takımı ünitesi üzerindeki yerine takarak saat yönü tersine çevirin. 

6. Şifrenin çalıştığını kasa kapısını kapatmadan önce kontrol edin. 

LEXAM KİLİDİN KULLANILIŞI 

Koruma (kitleme) Modu: 4 kez hatalı şifre girilmesi durumunda kilit 5 dakika boyunca kullanım dışı kalır. Bu 

andan itibaren yine 2 kez hatalı şifre girildiğinde tekrar kullanım dışı konumuna geçer.  

Önemli Uyarı: Kasayı kullanmadan önce fabrika kodu olan 1-2-3-4-5-6 değiştirilmeli ve kendi şifrenizi 

belirlemelisiniz. Şifrenizin gizliliği ve unutulmaması kasa sahibinin sorumluluğundadır.  

1. Yavaşça 6 haneli şifrenizi tuşlayınız. Şifreniz doğru tuşlandıysa çift sinyal sesi duyacaksınız.  

(!)   Eğer kasa kilidi kod girdiğinizde uzun tek bir sinyal veriyorsa, yanlış tuşlama yapmışsınız (şifre 

girmişsiniz) demektir. Bu durumda biraz bekleyip şifrenizi tekrar girmeyi denemelisiniz.  

2. Şifrenizi tuşladıktan sonra beklemeden hemen kasa kolunu saat yönü tersine çevirerek kilidi açın. 

 

 

1. Kasayı, fabrika kodu olan 1-2-3-4-5-6 rakamlarını 

sırayla tuşlayarak açınız. Kasa kapağını açık bırakın ve 

kasayı kilit pimleri görünecek şekilde kilitli olarak tutun 
2. Çift sinyal sesi duyana kadar “0” sıfır tuşuna basın ve 

bekleyin. Aşağıdaki işlemler sırasında LED ışık 

yanacaktır.   
3. Mevcut 6 haneli fabrika kodunu tuşlayın. Çift sinyal 

sesi duyacaksınız. 
4. 6 haneli yeni şifrenizi tuşlayın. Çift sinyal sesi 

duyacaksınız. 

5. 6 haneli yeni şifrenizi tekrar tuşlayın. Çift sinyal sesi 

duyacaksınız.  

6. Şifrelemeyi doğru yaptığınızdan emin olmak için kasa 

kapağı açıkken yeni şifrenizin çalıştığını kontrol edin.  

(!)   Eğer kasa kilidi kod girdiğinizde uzun tek bir sinyal 

veriyorsa anlayınız ki halen eski şifre geçerlidir ve 

programlama yapılamamış demektir. Bu durumda 1. işlem 

basamağından başlayarak programlamayı tekrar deneyin. 

8.  
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EMP Kilit Elektronik Şifresinin Programlanması 

 

 

(!)   Eğer kasa kilidi kod girdiğinizde uzun tek bir sinyal veriyorsa anlayınız ki halen eski şifre geçerlidir ve 

programlama yapılamamış demektir. Bu durumda 1. işlem basamağından başlayarak programlamayı tekrar 

deneyin. 

Mekanik Şifreleme 

Mekanik kilit, kasanın içinde bulunan bir kart üzerine yazılmış olan fabrika kodu (şifresi) ile gelmektedir. (Şifre 

kartını bulamıyorsanız kasayı satın aldığınız yetkili firma CTM Dış Ticaret Ltd. ile irtibata geçiniz. Güvenlik 

nedeni ile bu şifreyi son kullanıcı ile paylaşmıyoruz). Kombinasyonunuzu değiştirmek isterseniz bir çilingir ile 

iletişime geçmenizi tavsiye ederiz. 

EMP KİLİT TUŞ TAKIMI ÜZERİNDEKİ PİLİNİN DEĞİŞRİTİLMESİ 

Zayıf Pil Uyarısı: Kilit açılırken sürekli sinyal sesi verir.  

(!)   Üretici Duracel ya da Energizer markalı ve son kullanım tarihi 5 yıl olan 9V alkali pillerin kullanılmasını 

önermektedir.  

1. Kasa kilidini açın ve kasa kapısını sonraki aşamalar tamamlanana 

kadar açık tutun.  

2. Kilidin alt kısmında yer alan pil yuvasını bulun. 

3. Pil yuvasının kayar kapağını kaydırarak açın ve pil bağlantı soketini 

dışarı çıkarın. 

4. Pili bağlantı soketine bağlayın ve pil yuvasına yerleştirin. 

5. Pil yuvasının kapağını kapatın ve kasa kapağını kapatmadan önce 

şifrenin çalıştığını kontrol edin 

  

 

1. Kasayı, fabrika kodu olan 1-2-3-4-5-6 rakamlarını 

sırayla tuşlayarak açınız. Kasa kapağını açık bırakın ve 

kasayı kilit pimleri görünecek şekilde kilitli olarak 

tutun.                                                                                      

(Commander Kasalarında Kilitleme Pimi Tutma özelliği: 

kilit pimi tutucusu (mandalı) kapının altındadır ve 

kapıyı kilitli konuma getirmek için yukarı itilmesi 

gerekir) 
2. Çift sinyal sesi duyana kadar “0” sıfır tuşuna basın ve 

bekleyin. Aşağıdaki işlemler sırasında LED ışık 

yanacaktır.   
3. Mevcut 6 haneli fabrika kodunu tuşlayın. Çift sinyal 

sesi duyacaksınız. 
4. 6 haneli yeni şifrenizi tuşlayın. Çift sinyal sesi 

duyacaksınız. 

5. 6 haneli yeni şifrenizi tekrar tuşlayın. Çift sinyal sesi 

duyacaksınız.  

6. Şifrelemeyi doğru yaptığınızdan emin olmak için kasa 

kapağı açıkken yeni şifrenizin çalıştığını kontrol edin.  
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EMP ELEKTRONİK KİLİDİN KULLANILIŞI 

Koruma (kitleme) Modu: 4 kez hatalı şifre girilmesi durumunda kilit 5 dakika boyunca kullanım dışı kalır. Bu 

andan itibaren yine 2 kez hatalı şifre girildiğinde tekrar kullanım dışı konumuna geçer.  

Önemli Uyarı: Kasayı kullanmadan önce fabrika kodu olan 1-2-3-4-5-6 değiştirilmeli ve kendi şifrenizi 

belirlemelisiniz. Şifrenizin gizliliği ve unutulmaması kasa sahibinin sorumluluğundadır.  

1. Yavaşça 6 haneli şifrenizi tuşlayınız. Şifreniz doğru tuşlandıysa çift sinyal sesi duyacaksınız.  

(!)   Eğer kasa kilidi kod girdiğinizde uzun tek bir sinyal veriyorsa, yanlış tuşlama yapmışsınız (şifre 

girmişsiniz) demektir. Bu durumda biraz bekleyip şifrenizi tekrar girmeyi denemelisiniz.  

2. Mekanik kilit kadranını tamamen durana kadar saat yönünde çeviriniz. Unutmayınız ki nihayetinde bu 

bir mekanik kilittir ve kilit dilinin çekilmesi ya da sürülmesi için döndürülmelidir.  

3. Kasa kolunu kilit açıldıktan sonra beklemeden hemen saat yönü tersine çevirerek kasa kapısını açınız.  

4. Eğer kasa kilidi kod girdiğinizde uzun tek bir sinyal veriyorsa, yanlış tuşlama yapmışsınız (şifre 

girmişsiniz) demektir. Bu durumda biraz bekleyip şifrenizi tekrar girmeyi denemelisiniz.  

EMP MEKANİK KİLİDİN KULLANILIŞI 

Önemli Uyarı: Kilit kadranını yavaşça ve eşit aralıklarla çevirin. Sayıyı geçerseniz yeniden hizalamak için geri 

çevirmeyin. Bir hata yapılırsa, tüm kombinasyonu silin ve yeniden çevirin. Tur sayısını saymayın. Her bir sayının 

sat 12 konumunda açılış indeksi ile kaç kez hizalandığını sayın. Her zaman skalaya ve kadrana açısız düz olarak 

bakın. Şifrenin gizliliği ve unutulmaması kasa sahibinin sorumluluğundadır.  

                                                

     

 

 

 

                                                   

     

 

1.Aşama: Dördüncü turda ilk 

numaranın üstüne gelecek şekilde 

kadranı 4 tur sola çevirin. 

2.Aşama: Üçüncü turda ikinci 

numaranın üstüne gelecek şekilde 

kadranı 3 tur sağa çevirin. 

3.Aşama: İkinci turda üçüncü 

numaranın tam üstüne gelecek 

şekilde kadranı 2 tur sola çevirin.  

4.Aşama: Kadranı yerini bulana 

kadar sağa çevirin. (Doğru yapılırsa 

tam turdan daha az dönecektir). 


