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 4021خوان مشخصات کارت

...  و ،منازلهایمارستانبدولتی، مراکز ، در ادارات استفاده جهت مناسب  که است مستقل دستگاه يک 4021 مدل خوانکارت

 .است آزاد رله دارای همچنین و عمومی است رمز يک دارای و دارد را نفر 4222 تا کارت تعريف قابلیت اين .باشدیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بازر: LEDهای حالت

 حالت عادی .4

 عملکرد عادی : يک بوق کوتاه        عملکرد نادرست : يک بوق بلند

 ريزیورود به حالت برنامه .0

 سبز روشن، صدای دو بوق          عملکرد نادرست : صدای سه بوق LEDعملکرد صحیح : 

 کانکتور و اتصاالت
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 رله هشدار

  .داد خواهد خروجی اخطار يک تدبیف اتفاق زير یهاحالت از يکی کهیدرصورت رله اين

 .داد خواهد یهشدار خروج AUX شود،رله کوتاه اتصال یالحظه برای GND به AUX-JN کانکتور اگر -4

 .داد خواهد خروجی هشدار AUX شود،رله کنده ديوار روی از دستگاه و باشد فعال سرقت ضد آژير فرمان کهیهنگام -0

 .داد خواهد خروجی هشدار AUX رله بماند باز درب و باشد فعال درب وضعیت هشدار کهیدرصورت-3 -3

 4021خوان تنظیمات کارت

 شود. جهت انجام تنظیمات مراحل زير را از چپ به راست انجام دهید.ورود به منو انجام میخوان از طريق تمامی تنظیمات کارت

 شود.مقابل استفاده می صورتبهاست و برای ورود به منو  224400فرض رمز ورود به منو در حالت پیش

 دستگاه رمز ورود به منو را تعويض نمايید. یاندازراهپس از  لطفا  جهت باال بردن امنیت سیستم 

 تغیر رمز ورود به منو:

 رمز را به تنظیمات کارخانه بازگرداند.  J2توان با اتصال کوتاه کردن جامپر در صورت فراموش کردن رمز ورود به منو می

 تعریف کارت:

 

 است يیهاکارت کردن پاک برای مهم شماره يک شماره اين.باشدیم 999-224 از که است رقمی سه شماره يک کاربر شماره 

 .اندشدهگم که

 روش اين به کاربر شماره هر دهید کد( هم سر پشت)متوالــی  صورتبه را هاکارت خواهیدیم وقتی : شاخص کاربر شماره 

 به...  و 240 کارت سومین و240 خودکار صورتبه کارت کنید،دومین وارد 240 را شاخص کاربر شماره اگر .شودیم محاسبه

 .يابدیم افزايش ترتیب

 باشدیم 2222 کارخانه حالت در کارت هر برای شخصی رمز. 

 هاحذف کارت

 حذف کارت با دو روش زير قابل انجام است.

 حذف کارت با خود کارت

 یکد کاربرحذف کارت با 

 ها و رمزهای تعريف شده بايد دستگاه را به تنظیمات کارخانه بازگرداند. برای حذف همه کارت

 تنظیمات کارخانه 

 های کارکرد دستگاهحالت

گیرد. در حالت کارت و رمز شخصی قرار می مورداستفادهدر دو حالت کارت يا رمز عمومی / کارت و رمز شخصی  4021خوان کارت

 بايست رمز خود را نیز وارد نمايد تا امکان تردد وی فراهم شود.کاربر برای عبور پس از کارت زدن می
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 حالت کارت يا رمز عبور عمومی

 حالت کارت و رمز شخصی

 تغیر رمز شخصی

 شدههیتعبی را غیرفعال در نظر گرفته است. اين امر جهت باال بردن امنیت دستگاه فرض دستگاه امکان تغیر رمز شخصحالت پیش

 است.

 رمز شخصی کاربر ابتدا نیاز به فعال کردن امکان تغیر رمز شخصی است. برای اين کار دستور زير را وارد نمايید.برای تغیر 

 

است که در هنگام اولین تغیر  0000فرض هر کارت توان رمز شخصی را با دستور ذيل تغیر داد. توجه داشته باشید، رمز پیشحال می

 شود.رمز قبلی استفاده می عنوانبهرمز کارت 

 

 

 توجه : پس از تغیر رمزها امکان تغیر رمز شخصی را غیرفعال نمايید.

 غیر فعال کردن امکان تغیر رمز شخصی

  تغیر رمز عبور عمومی

 .یستنبا وارد کردن رمز عبور عمومی دسترسی برای تمام کاربران امکان پذير است و ديگر نیازی به استفاده از کارت 

  عملکرد رله زمانمدتتغیر 

 ثانیه قابل تنظیم است. 99تا  24زمان رله بین 

 سیستم ضد سرقت

-ارتجدا شدن ک محضبهخوان سیستم امنیتی تعبیه شده است که در صورت فعال نمودن آن برای جلوگیری از به سرقت رفتم کارت

 خوان از محل نصبش آالرم هشدار فعال خواهد شد.

 فعال کردن آالرم ضد سرقت 

 غیر فعال کردن آالرم ضد سرقت

 هشدار وضعیت درب

باز شدن و يا در  زوربهدرب پس از سپری شدن زمان رله و يا  بازماندندر صوت استفاده از يک سنسور تشخیص وضعیت درب، با 

 حالت غیرطبیعی باز شدن درب، اگر هشدار وضعیت درب فعال باشد، آالرم هشدار فعال خواهد شد.

  فعال کردن هشدار وضعیت درب

 غیر فعال کردن هشدار وضعیت درب
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 کردن اين کانکتور را دارد.بتا امکان فعال يا غیر فعال  4021خوان برای اتصال کلید تحريک دست است. کارت Openswکانکتور  

  فعال کردن کلید تحريک دست

 غیر فعال کردن کلید تحريک دست

 راهنمای سریع تنظیمات

 


