ব্যব্হারবব্ধী
মনন রাখনব্ন ব্াইক তখবন স্টার্ট হনব্ যখন ব্াইনক একটর্ লব্দ হনব্ টর্—টর্টর্
। তাছাা ব্াইক স্টার্ট বননব্ না

৯.

অনর্া ও মযানুয়াব ক আনক
১.

হমফ নো ।

মভইন রযমভোট মেমট থোেমর , ফোইে স্টোটট ফন্ধ েময ৫ রভটোয দুময চমর
১০.

এেফোয জ্বমর উঠমফ ।
৩ রভরনমটয ভমধে মভইন রযমভোট সহ ফোইমেয েোমে এমস ফোইেমে টোচ

ভেোনুেোরর ফোইে আনরে েযোয জনে

ফন্ধ হমে মোমফ এফং আয স্টোটট রনমফ নো । মেচো ফন্ধু বোফমফ ফোইে নষ্ট ।
১১.

এফং নীর ভোমন আনরে অফস্থোে আমে ফোইে ।
১২.

ভেোনুেোরর ফোইে রে েযোয জনে

এই ফোটমন রিে েযমর ফোইেটট ৫ফোয টট টট ব্দ েযমফ এফং ৫ ফোয
ইন্ডিমেটয রোইট জ্বরমফ । এমত েময ফোইমেয অফস্থোন জোনমত োযমফন ।

এেফোয চোুন । ইন্ডিমেটয

রোইট এেফোয জ্বরমফ এফং ফোইমে এেফোয টট ব্দ হমফ ।

ফোইে রে নোরে আনরে ভুমড আমে মসটো জোনমত হমর রযমভোমটয রদমে
তোেোন । রযমভোমট সোফক্ষরনে
ট
এেটট রোইট রলংে েময । রোর ভোমন রে

এেফোয চোুন । ইন্ডিমেটয

রোইট দুফোয জ্বরমফ এফং ফোইমে দুফোয টট টট ব্দ হমফ ।

৪.

মেচযো ফন্ধুয েফমর ম মেমর, তোমে ফোইেটট রদন ও রযমভোট মেমট রনমে
ফোটন ২ মসমেি চো রদমে ধময মযমখ মেম রদন । ফোইে ব্দ েোো

েযমরই ফোইে আনোআরন অনরে হমে মোমফ ।
৩.

ফটমন চো

রদন ও মদম োররমে মোন । ফোইে রে হমে মোমফ এফং মেোন বোমফই স্টোটট

মেমর ফোইে আনোআরন রে হমে মোমফ এফং ফোইমেয ইন্ডিমেটয রোইট

২.

ফোইে যোরনং অফস্থোে রেনতোই হমে মেমর রযমভোমটয

১৩.

ফোইমেয চোরফ ফন্ধ েযো ভোত্রই ফোইেটট অমটোমভটটে বোমফ রে হমে মোমফ ।
মসমক্ষমত্র আনোমে ৫ রভটোয দুময মমমত হমফ ।

৫.

ফোইে সোইমরন্ট রে েযোয জনে

ফোটন টট মচম ধময যোখুন ২

মসমেি । ইন্ডিমেটয রোইট এেফোয জ্বরমফ এফং ফোইে সোইমরন্ট রে হমফ।
৬.

ফোইে সোইমরন্ট আনরে েযোয জনে

১৪.

ফোয রলংে ভোমন পুর চোম টআমে । ৪ ভোমন এেটু েভ, ১ ফোয রলংে ভোমন

ফোটন টট মচম ধময যোখুন ২

এেদভ েভ চোম ট। তখন রযমভোমটয ফেোটোরয রযফতটন েযমত হমফ ।

মসমেি । ইন্ডিমেটয রোইট দুফোয জ্বরমফ এফং ফোইে রনিঃসমব্দ আনরে হমফ
১৫.

।

রযমভোমটয ফেোটোরয েতটুেু আমে মসটো জোনমত
ফোটমন মচম যোখুন ৩
মসমেি তোয য মেম রদন । তখরন ফেোটোরয ইন্ডিমেট রলংে েযমফ । ৫

রে ফো আনরে ফোটন চো মদেোয ময মরদ রযমভোমট মেোন ফোরত নো জ্বমর
তোহমর ফুজমত হমফ মম আরন মযমেয ফোইময আমেন । তমফ রচন্তোয মেোন

৭.

ফোইমেয চোরফ অন েযোয ময টট---টটটট ব্দটট নো হে তোহমর
চো রদমত হমফ , তখনই টট—টটটট ব্দ হমফ এফং ফোইে স্টোটট হমফ ।

৮.

দুফোয রিে েযমর ফোইমেয ইেরনন অন হমফ এফং ফোইে চোরফ
েোোও চোরোমনো মোমফ । এফং টট—টটটট ব্দ েযমফ ।

েোযন মনই । আনোয ফোইে রে অফস্থোে আমে ।

এই টো
১৬.

ফেেআ রযমভোট ফেফহোয েযোয সভে ফোইমেয চোরফ অন েময অফেই
ফোটমন রিে েময টট-টটটট ব্দটট আনমত হমফ । তোয য ফোইে স্টোটট
েযমত োযমফন ।
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১৭.

মেোন েোযমন েবীয যোমত ডোেোমতয েফমর মর ডোেোত মে ফোইমেয

২৩. হাজাডট াইর্ জ্বাাননা: ফোইে আনরে অফস্থোে হোজোডট রোইট ফো ৪ টট

চোরফ খুমর রদমে রদন এফং আরন ফোইে মথমে দ্রুত মনমভ মদ রদন তোহমর

১৮.

ফোইে আনো আরন ফন্ধ হমে রে হমে মোমফ এফং মজোযোমরো ফ্ দ েযমফ

ইন্ডিমেটয রোইট এেসোমথ জোরোমনো মোমফ ।

আরন মখন চোরফ েোো ফোইেটট ফেফহোয েযমফন তখন ফোইমেয স্টোটট ফন্ধ

যোখুন । হোজোডট ফন্ধ েযমত হমর

েযমত হমর রযমভোমটয

মচম ৫ মসমেি ধময

এেফোয চোুন ।

ফোটনটট ১ ফোয চোুন । তোহমর ফোইে ফন্ধ হমে

মোমফ ।
১৯.

আরন মখন চোরফ েোো ফোইেটট ফেফহোয েযমফন তখন মরদ মেউ ফোইে
রেনতোই েময রনমে মোে তোহমর রযমভোমটয

ফোটনটট ১ ফোয চোুন

বকছু প্রনয়াজনীয় জজবনস যা আবন ব্দানত ারনব্ন (ব্াইনকর চাবব্
অব্লযই অন থাকনত হনব্ )

মযমেয ভমধে মথমে । তোহমর ফোইে ফন্ধ হমে মোমফ ও মজোযোমরো ব্দ েযমফ ।
১.
২০.

এরোভ টমসনরসরবটট মভোড মচে েযমত হমর

মচম ধময মযমখ

ইজিনকর্র বসগনানর লব্দ চাু করনত হন ধময মযমখ

ফটনটট চো রদমে

ফোটন টট ৩ ফোয চো রদমে উবে ফোটন মেম রদমত হমফ ।

তৎখনোত ইন্ডিমেটয রোইট ৩ ফোয ফ্ল্েোস েময উঠমফ ।
৩ ফোয চোুন, তোয য উবে ফোটন মেম রদন । মদখমফন ফোইমে
৩ ফোয টট টট টট ব্দ হমেমে । এয ভোমন মসনরসটটরবটট ভুড ৩ এ যমেমে ।
এটট রডপল্ট ভুড ।

ফোটন মচম ধময মযমখ

ফোয চোমর টট েময ১ টট ব্দ েযমফ, ২ ফোয

২.

ধময মযমখ

এই ফোটন টট ১

ফোটন টট ৪ ফোয চো রদমে উবে ফোটন মেম রদমত হমফ ।

তৎখনোত ইন্ডিমেটয রোইট ৪ ফোয ফ্ল্েোস েময উঠমফ ।

৩.

মফর মসনরসটটব ।

াবকটিং করার ৩ বমবনর্ র অনর্া ক চাু করনত হন চো রদমে ধময মযমখ

মচম ৫ মসমেি ধময যোখুন ।

৪.

মচম ধময মযমখ

২১ ফোয চো রদন , ২১

মথমে ২৫ ফোয চোো মোে । ২১ ভোমন ১ রভটোয, ২২ ভোমন ২ রভটোয , এবোমফ
২৫ ফোয ভোমন ৫ রভটোয PKE মযে েভোমনো ফোোমনো মোে ।

ফোটন টট ৫ ফোয চো রদমে উবে ফোটন মেম

াবকটিং করার ৩ বমবনর্ র অনর্া ক ব্ন্ধ করনত হন চো রদমে ধময মযমখ

২২. PKE মযে েভোমনো ফোোমনো:

ফোটনটট

রদমত হমফ । তৎখনোত ইন্ডিমেটয রোইট ৫ ফোয ফ্ল্েোস েময উঠমফ ।

ফটন টট ৫ মসমেি মচম ধময যোখুন ।

সোইমরন্ট ভুড ফন্ধ েযমত হমর ুনযোে

ফোটনটট চো রদমে

চোমর টট টট েময ২

টট ব্দ েযমফ । এবোমফ ৫ টট ভুমড রযফতটন েযো মোে । মত মফর ভুড তত

২১. বরনমার্ সাইনন্ট মুড:

ইজিনকর্র বসগনানর লব্দ ব্ন্ধ করনত হন -

ফটনটট

ফোটন টট ৬ ফোয চো রদমে উবে ফোটন মেম

রদমত হমফ । তৎখনোত ইন্ডিমেটয রোইট ৬ ফোয ফ্ল্েোস েময উঠমফ ।
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৫.

বব্ল্ট ইন ক চাু করনত হন -

ফটনটট চো রদমে ধময মযমখ

ফোটনটট৭ ফোয চো রদমে উবে ফোটন মেম রদমত হমফ । তৎখনোত
ইন্ডিমেটয রোইট ৭ ফোয ফ্ল্েোস েময উঠমফ ।

Common Faults and Solutions
৬.

বব্ল্ট ইন ক ব্ন্ধ করনত হন -

ফোটনটট চো রদমে ধময মযমখ

Note: If you cannot solve the above faults with the solutions
given. Then contact the Helpline 01715593468 or Contact the
Supplier. Try Resetting the Remote first.

ফোটন টট ৮ ফোয চো রদমে উবে ফোটন মেম রদমত হমফ । তৎখনোত
ইন্ডিমেটয রোইট ৮ ফোয ফ্ল্েোস েময উঠমফ

৭.

বরনমার্ সম্পুনরুন
ট
মযানুয়া করনত চাইন
মযমখ

DO NOT OPEN THE DEVICE OR REMOTE. IT WILL VOID YOUR
WARRANTY.

ফোটনটট চো রদমে

ফোটন টট ১২ ফোয মচম মেম রদমত হমফ । তৎখনোত ১২ ফোয

WWW.TASSLOCK.COM

ইন্ডিমেটয রোইট জ্বমর উঠমফ ।

FACTORY RESET SETTING:

All Rights Reserved

ফোটনটট চো রদমে ধময মযমখ

ফোটন টট ১৫ ফোয চো রদমে উবে ফোটন মেম রদমত হমফ ।
তৎখনোত ফোইে মথমে এেটট রভউন্ডজমেয ভমতো ব্দ হমফ । তোয ভোমন
Default Factory Setup রযফতটন হমে মেমে । উক্ত ভুমড যমেমে :

Turning Tone ON, Auto-lock After 3 minute ON,
Built-in Lock ON.
Fault

Cause & Solution

No respond after press the button of controller

Low battery or the controller broken

Host without respond after turn signal flash

Alarm horn wire cut or broken

After start the ignition lock and with right respond after press the button of
controller, the vehicle cannot start

Vehicle Cannot start

1.
2.

Low battery on vehicle or battery wire poor contact.
Solution of the situation Low battery on vehicle or battery wire poor contact: Start the ignition
lock, press the unlock button and ring unlock tone, but do not press the start button, shift
downhill directly traction to start the engine.

1. Check the battery.
2. Check the ignition lock, start ignition lock, check whether the turn signal and indictor of meter is
normal, if it is normal, please check whether the ignition lock is broken or battery fuse is short circuit.

