
1 
 

 1202خوان کارت

 مشخصات فنی

 DC12V تغذیه ورودی

 کارت و رمز 6399 ظرفیت حافظه

 ثانیه 2کمتر از  سرعت عملکرد

 Mifare یا EM نوع کارت

 70mA جریان کاری

 متر 90تا  افت اتصال اجزا جانبیسم

 C̊  75 ~ 25- کاریدمای 

 %90 - %10 رطوبت محیط

 86×86×18 (mm) ابعاد

 ها و نشانگرهای عملکردحالت

 بازر سبز LED زقرم LED عملکرد

 — — روشن در حال کار
 — زنچشمک — یزیربرنامهمد 

 — روشن — ریزیبرنامه در حال
 یک بوق بلند — روشن قرار دادن کارت کد نشده مقابل دستگاه

 و مقابل دستگاه قرار دادن کارت کد شده

 باز شدن درب
 دو بوق کوتاه روشن —

 — — در هر ثانیه یک چشمک رمزعملکرد دستگاه در مد فقط 

 — — ثانیه یک چشمک 0.5در هر  مد کارت و رمز عملکرد دستگاه در

قرار دادن کارت در مقابل دستگاه و انتظار 

 رمز در مد رمز و کارت واردکردنبرای 
 یک بوق کوتاه های سبز و قرمزLED ترکیبی چشمک زدن

 و قرار دادن کارت کد شده مقابل دستگاه

و  رمز صحیح در مد رمز و کارت واردکردن

 باز شدن درب
 بوق کوتاه سه روشن —

 یک بوق کوتاه — — یدکلصفحههای فشردن دکمه

 دو بوق کوتاه — — موفق تنظیماتانجام 

 یک بوق بلند — — ناموفقتنظیمات انجام 

 یک بوق بلند — — ورودی نامعتبر

 بوق ممتد — — آالرم

 خوانتنظیمات کارت

 ریزیورود به منوی برنامه

 :یزیربرنامهجهت ورود به منوی  

  کلیدENT  مرتبه فشار دهید.  4راLED شود.سبز روشن می 

  واردکردناست. پس از  123456 فرضیشپسپس رمز ورود به منو را وارد نمایید. رمز ورود به منو در حالت 

 را فشار دهید. ENTکلید  ،رمز

080003-1 
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  بازر سه بوق کوتاه زده وLED زن خواهد شد.سبز چشمک 

 توجه:

 اشتباه بودن رمز و عدم ورود به منو را اعالم  ،اگر رمز ورود به منو اشتباه وارد شود بازر با یک بوق بلند

 خواهد کرد.

 از منو خارج خواهید شد. 9کلید  فشردندر این مرحله تمایل به خروج از منو را دارید با  کهیدرصورت 

 ورود به “)با توجه به قسمت  شدهیزیربرنامهبایست ابتدا وارد منوی جهت انجام تمام مراحل و موارد زیر می

 را دنبال کنید. ذکرشدههای ( ، سپس دستورالعمل"ریزیبرنامهمنوی 

 تغییر رمز ورود به منو

 :یزیربرنامهپس از ورود به منوی 

   را فشرده 0کلید، LED شود.و دائم روشن می شدهخارج زنسبز از حالت چشمک 

  کلید نمودهسپس رمز موردنظر را وارد ENT  را فشار داده، مجدد رمز موردنظر را وارده کرده وENT .را بزنید 

  در صورت صحیح بودن عملیات، بازر دو بوق کوتاه زده وLED زن خواهد شد.سبز چشمک 

  را فشار دهید. 9کلید  یزیربرنامهبرای خروج از منوی 

 توجه:

 رقمی باشد. 6بایست یک عدد رمز ورود به منو می 

 کارت یکد ده

  (صورت پیوستهبه)با کد کاربری اتوماتیک ها دادن کارتکد 

 :یزیربرنامهپس از ورود به منوی 

   را فشرده 1کلید ،LED شود.و دائم روشن می شدهخارج زنسبز از حالت چشمک 

 های کد نشده را به ترتیب مقابل دستگاه قرار دهید و در انتها کلید کارتENT .را فشار دهید 

  با فشردن دکمهENT،  بازر دو بوق کوتاه زده وLED زن خواهد شد.سبز چشمک 

  را فشار دهید. 9کلید  یزیربرنامهبرای خروج از منوی 

 توجه:

  که به اولین کارت اختصاص  0001ها از کد کاربری کارتشود، انجام می یکد دهاگر برای نخستین بار است که

سومین کارتی که مقابل دستگاه  مثالعنوانبهو به ترتیب افزایش خواهد یافت.  شدهشروعشود، داده می

 را به خود اختصاص خواهد داد. 0157کد کاربری  157و کارت  0003قرار داده شود کد کاربری 

 لمثاعنوانبهی کدهای قبلی خواهد بود. ادامه ها دراگر از قبل روی دستگاه کارتی کد شده باشد کد کاربری 

 .خواهد یافت و به ترتیب افزایش شدهشروع 1261کارت کد شده باشد، کد کاربری کارت بعدی از  1260اگر 

 باشد. 6399ای باالتر از تواند شمارهکد کاربری نمی 

  اگر کارت جدید بوده و از قبل روی دستگاه کد نشده باشد، بازر دو بوق کوتاه خواهد زد و در صورت تکراری

 م خواهد کرد.کد بودن کارت را اعال ،با یک بوق بلندبودن کارت بازر 

 

 تکیصورت بهبا کد کاربری دلخواه و ها کد دادن کارت

 :یزیربرنامهپس از ورود به منوی 

   را فشرده 2کلید ،LED شود.و دائم روشن می شدهخارج زنسبز از حالت چشمک 

 را وارد نموده  موردنظررقمی  4کد نشده را مقابل دستگاه قرار داده، بازر دو بوق کوتاه زده، کد کاربری  کارت

 را فشار دهید. ENTو در انتها کلید 
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  با فشردن دکمهENT بازر دو بوق کوتاه زده تا کد شدن صحیح کارت را اعالم کند و آماده کد دهی کارت بعدی ،

 شود. می

 به ترتیب مانند باال کد دهید. پس از اتمام کد دهی جهت خروج از زیر منو کلید  های بعدی راکارتESC  یا

ENT .را فشار دهید 

  را فشار دهید. 9کلید  یزیربرنامهبرای خروج از منوی 

 توجه:

  باشد. 6399تا  0001رقمی بین  4بایست یک عدد می حتماًکد کاربری 

 رقم، با فشردن دکمه  4کد کاربری کمتر از  واردکردنصورت  درENT  کارت خارج خواهید شد. یکد دهاز 

  اگر کارت جدید بوده و از قبل روی دستگاه کد نشده باشد، بازر دو بوق کوتاه خواهد زد و در صورت تکراری

 م خواهد کرد.کد بودن کارت را اعال ،بودن کارت بازر با یک بوق بلند

 حذف کارت

 حذف کارت با استفاده از کارت

 :یزیربرنامهپس از ورود به منوی 

   وارد کرده، را  30عدد  یدکلصفحهبا استفاده ازLED شود.و دائم روشن می شدهخارج زنسبز از حالت چشمک 

 مقابل دستگاه قرار داده، بازر با مشاهده هر کارت دو  یکییکیموردنظر برای حذف کردن را  هایکارت یا کارت

 را فشار دهید. ENTها کلید بوق کوتاه زده و آن را حذف خواهد کرد، در انتها برای تکمیل حذف کارت

  را فشار دهید. 9کلید  یزیربرنامهبرای خروج از منوی 

 توجه:

  بازر یک بوق قرار دادن کارت مقابل دستگاه،، با باشد شدهکد نیا شده حذف اگر کارت از قبل روی دستگاه 

 بلند خواهد زد.

 کد کاربریبا استفاده از  کاربر )کارت/ رمز(حذف 

 هایتوان کارتها و با استفاده از روش زیر میمفقود شدن یک یا چند کارت، با داشتن کد کاربری کارت در صورت

 را از سیستم حذف نمود. شدهگم

 :یزیربرنامهپس از ورود به منوی 

   وارد کرده، را  31عدد  یدکلصفحهبا استفاده ازLED شود.و دائم روشن می شدهخارج زنسبز از حالت چشمک 

 موردنظر برای حذف کردن را وارد نموده و  یکد کاربرENT  .را بزنید 

 برای خروج از زیر منو کلید ESC یا ENT .را بفشارید 

  را فشار دهید. 9کلید  یزیربرنامهبرای خروج از منوی 

 توجه:

  اگر چند کد کاربری برای حذف کردن در نظر دارید، پس از فشردن دکمهENT توان  کد کاربری بعدی را می

 کرد. ENTوارد و 

  در دستگاه وجود نداشته باشد، بازر یک بوق بلند خواهد زد. واردشدهاگر کد کاربری 
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  هاکارتتمام حذف 

 های کد شده از حافظه دستگاه حذف خواهند شد. ها و کارتتمام رمزبا انجام مراحل زیر 

 :یزیربرنامهپس از ورود به منوی 

   وارد کرده، را  32عدد  یدکلصفحهبا استفاده ازLED شود.و دائم روشن می شدهخارج زنسبز از حالت چشمک 

  را وارد نموده و  9999سپس عددENT  ثانیه دستگاه با دو بوق کوتاه پاک شدن حافظه را  1را بزنید. بعد از

 اعالم خواهد کرد.

  را فشار دهید. 9کلید  یزیربرنامهبرای خروج از منوی 
 

 توجه:

 ها و رمزها حذفبا انجام مراحل فوق رمز ورود به منو و سایر تنظیمات دستگاه تغییر نخواهند کرد و فقط کارت 

 خواهند شد.

 عملکرد دستگاه دتنظیم م

 کارت یا رمزمد 

و درب را باز خواهد  شدهفعال، رمز عبور و یا قرار دادن کارت در مقابل دستگاه واردکردنخوان با کارت ،در این مد

 دستگاه بر روی این مد تنظیم شده است. ،فرضدر حالت پیش کرد.

 :یزیربرنامهپس از ورود به منوی 

   وارد کرده، را  40عدد  یدکلصفحهبا استفاده ازLED شود.و دائم روشن می شدهخارج زنسبز از حالت چشمک 

  کلیدENT  را جهت خروج از منو فشار دهید. 9را برای ذخیره کردن تنظیمات و سپس کلید 

 

 کارت و رمزمد 

و درب را باز  شدهفعالرمز عبور  واردکردن خوان با قرار دادن کارت در مقابل دستگاه و سپسدر این مد، کارت

 خواهد کرد. 

 :یزیربرنامهپس از ورود به منوی 

   وارد کرده، را  41عدد  یدکلصفحهبا استفاده ازLED شود.و دائم روشن می شدهخارج زنسبز از حالت چشمک 

  کلیدENT  را جهت خروج از منو فشار دهید. 9را برای ذخیره کردن تنظیمات و سپس کلید 

 توجه:

  رمز به هر کارت اختصاص  عنوانبهرا  ”888888“فرض عدد طور پیشها، دستگاه بهدادن کارتدر هنگام کد

 خواهد داد. 

 در مد کارت و رمز، در حالت عادی با تنظیم دستگاه ،LED  ثانیه یک چشمک خواهد زد. 0.5قرمز هر 

 زن شدن شمکپس از چ ،جهت باز کردن درب در این مد، ابتدا کارت را مقابل دستگاه قرار دادهLED  با دو

سبز  LED(. در صورت صحیح بودن رمز 888888فرض: رنگ سبز و قرمز، رمز کارت را وارد نمایید )رمز پیش

 و درب باز خواهد شد. شده روشن
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 رمز فقطمد 

 و درب را باز خواهد کرد.  شدهفعالرمز عبور  واردکردنخوان با در این مد، کارت

 :یزیربرنامهپس از ورود به منوی 

   وارد کرده، را  42عدد  یدکلصفحهبا استفاده ازLED شود.و دائم روشن می شدهخارج زنسبز از حالت چشمک 

  کلیدENT  را جهت خروج از منو فشار دهید. 9را برای ذخیره کردن تنظیمات و سپس کلید 

 توجه:

 خش نمود )به ب یفتعربایست برای دستگاه رمز عبور عمومی فرض دستگاه رمز عبور ندارد و میدر حالت پیش

 مراجعه نمایید(. ”تعریف رمز عبور عمومی “

  سپس کلید  ،رمز عبور عمومی، ابتدا رمز را وارد کردهاز جهت باز کردن درب با استفادهENT  .را فشار دهید

 سبز روشن شده و درب باز خواهد شد. LEDدر صورت صحیح بودن رمز 

 رمز کارت برای مد کارت و رمزتغییر 

تغییر رمز کارت با موفقیت  ذکرشدهبرای تغییر رمز کارت به نکات زیر توجه نمایید. در صورت عدم رعایت موارد 

 انجام نخواهد شد.

 دستگاه را در حالت کارت و رمز قرار دهید. حتماً .1

 را انجام داد. بایست مراحل زیرمی ز به ورود به منو نیست و فقطبرای تغییر رمز نیا .2

 بایست از قبل روی دستگاه کد شده باشند.ها میکارت .3
 

   را فشرده 9کلید ،LED  شود.روشن میسبز 

  .اگر کارت کد نشده باشد دستگاه یک بوق )کارت را مقابل دستگاه قرار دهید. بازر یک بوق کوتاه خواهد زد

 .(بلند خواهد زد

  رمز پیش ،شودکارت تغییر داده میرمز )اگر برای نخستین بار است که  کردهسپس رمز قبلی کارت را وارد-

 زن خواهد شد.بین دو رنگ سبز و قرمز چشمک LEDرا بزنید.  ENT، است( 888888فرض 

 و را وارد نموده رمز جدید ENT مجدد رمز جدید را وارد نموده و  ،کنیدENT .را بزنید 

 گردد.کارت را اعالم کرده و به عملکرد عادی بازمی مز عبورتغییر موفق ر ،دستگاه با دو بوق 

 رقمی باشد. 6بایست یک عدد می کارترمز توجه:

 و باز شدن درب عملکرد رله تنظیم زمان

 :یزیربرنامهپس از ورود به منوی 

  را فشرده 5کلید ،LED شود.و دائم روشن می شدهخارج زنسبز از حالت چشمک 

  را وارد نمایید. موردنظرزمان 

  کلیدENT  را جهت خروج از منو فشار دهید. 9را برای ذخیره کردن تنظیمات و سپس کلید 

 توجه:

  بایست ثانیه، می 7زمان  واردکردنبرای  مثالعنوانبهباشد.  یدورقمبایست برای زمان می واردشدهعدد

 وارد شود. 07صورت عدد به

  ثانیه قابل تنظیم است. 99تا  01زمان عملکرد رله بین 

  روشن / خاموش  صورتبهتنظیم کنید، رله  99اگر زمان رله را بر روی(ON/OFF) د کرد.اهعمل خو 

کارت برای مرتبه اول در مقابل دستگاه رله فعال و درب باز خواهد شد و با قرار که با قرار دادن  ترتیبینابه

 رله غیرفعال و درب بسته خواهد شد. ،دادن مجدد کارت در مقابل دستگاه
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 رمز عبور عمومی

 رمز عبور عمومی تعریف

 :یزیربرنامهپس از ورود به منوی 

  را فشرده 6کلید ،LED شود.خارج شده و دائم روشن می زنسبز از حالت چشمک 

  سپس رمز موردنظر را وارد نموده کلیدENT  را فشار داده، مجدد رمز را وارده کرده وENT .را بزنید 

  در صورت صحیح بودن عملیات، بازر دو بوق کوتاه زده وLED زن خواهد شد.سبز چشمک 

  را فشار دهید. 9کلید  یزیربرنامهبرای خروج از منوی 

 توجه:

  رقمی باشد. 6بایست یک عدد می عبور عمومیرمز 

 .برای تغییر رمز عمومی کافی است مراحل فوق را تکرار کنید 

  توان استفاده نمود.کارت و رمز می مد و عمومی )فقط رمز( برای باز کردن درب در دو مد رمزاز این رمز  

 حذف رمز عبور عمومی

 :یزیربرنامهپس از ورود به منوی 

  را فشرده 6کلید ،LED شود.خارج شده و دائم روشن می زنسبز از حالت چشمک 

  کلیدENT  بار فشار دهید. 2را 

  در صورت صحیح بودن عملیات، بازر دو بوق کوتاه زده وLED زن خواهد شد.سبز چشمک 

  را فشار دهید. 9کلید  یزیربرنامهبرای خروج از منوی 

 ات کارخانهمبازگشت به تنظی

فرض کارخانه بازخواهند گشت. توجه داشته خوان به حالت پیشرود به منو و تنظیمات کارتوبا انجام مراحل زیر رمز 

 حذف نخواهند شد. و ماندهیباقدر حافظه  های کد شدهو کارت شدهیفتعرباشید که رمزهای 

  یدبازکنقاب پشت دستگاه را  وبرق دستگاه را قطع کرده. 

  جامپرJ5  قرار دهید سپس تغذیه دستگاه را وصل کنید. 3و  2را در حالت 

  بازگردانید. 2و  1پس از شنیدن دو بوق کوتاه، جامپر را به حالت 
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 هاخوان و سیم بندینمای فنی کارت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اتصال تغذیه ورودی

 کلید خروجاتصال  زنگاتصال 

 NCقفل اتصال  NOقفل اتصال 
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 راهنمای سریع

 دستورات از چپ به راست هستند. تمامی

 ورود به منو
 

  لغو عملیات

  خروج از منو

 تغییر رمز منو
  

  کد دهی کارت
کد دهی کارت با کد 

  کاربری
کد دهی پیوسته 

  ها با کد کاربریکارت
تغییر رمز شخصی 

 کارت
 

  حذف کارت
حذف کارت با کد 

  کاربری

  هاحذف همه کارت

  رمز یا کارتمد 

  مد رمز و کارت

  مد فقط رمز

 تنظیم زمان رله
 

 تعریف رمز عمومی
 

  حذف رمز عمومی
 

 

 خواهد شد. ON/OFFثانیه، عملکرد رله  99در صورت تنظیم زمان 


