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 مشخصات کارت خوان

 

 

 سیم بندی

 .برد را مطابق با دیاگرام زیر  سیم بندی کنید

 

 

 

 

 

 های مثبت و منفی را بررسی کنید.دستگاه، ولتاژ منبع تغذیه و قطب قبل از روشن کردن: توجه

 کردن مرکز کنترل دسترسی  تریس

  ریست را توسط جامپر به هم متصل کنید.    3و 2پس از خاموش کردن دستگاه، پین 

 (تغذیه را روشن کنید، در این حالت صدای بیپ های پی در پی شنیده می شود، چراغ های قرمزLED (سبز ،)تغذیهLED 

 زنند.وضعیت(  چشمک می  LEDتأیید( و نارنجی )

 چشمک می زنند.قرمز، سبز و نارنجی چراغ  هر سهیه را قطع  کرده  و دوباره پس از چند لحظه  دستگاه را روشن کنید، ذتغ 

  قرار دهید 2و  0را قطع کرده  جامپر را بین پین های   3و  2پین.  

 باشد.دستگاه آماده استفاده می ریست  مرکز کنترل انجام شده و پس از شنیدن صدای بوق هشدار،

نخورده  یابد و باقی اطالعات دستر میتغیفرض کارخانه( پیشبا ریست کردن دستگاه، تنها رمز عبور سیستم به رمز عبور اولیه )توجه : 

  باقی می مانند.
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  J1جامپر  قفل با عملکرد

خواهد  NCحالت  pushباشد کانکتور  3و  2خواهد داشت و اگر روی  NOحالت  pushکانکتور باشد  2و  0در حالت  J1اگر جامپر 

 داشت.

 عملیات و تنظیمات

 است. 12345فرض این رمز در حالت پیش .شودمی انجام منو به ورود رمز از استفاده با تنظیمات و عملیات تمامی

    تنظیمات و منو به ورود دستورالعمل

 منو به ورود رمز تغییر

     .باشد رقم 8 تا 4 از تواندمی منو به ورود رمز ریزی را به کمک دستور زیر تغیر دهید.برای افزایش امنیت، رمز ورود به منو برنامه

 

 دستگاه روی بر کارت تعریف طریقه

 

 .نیستند پذیر تکرار ها شماره این و باشد می( 811تا110) از کاربر شماره -0

 .شود وارد کاربر شماره با باید کارت اولین -2

 ها کارت بقیه کاربر شماره زدن به نیازی کارت اولین کاربـر شماره زدن از دهید،بعد کد همزمان را کارت تعدادی خواهید می اگر -3

 .بزنید را # کارت آخرین از بعد و بگیرید دستگاه جلوی را ها کارت فقط.نیست

 کارتها کردن پاک

  کاربرها همه کردن پاک

 کارت با رکارب حذف

 شماره کاربری با رکارب حذف

 مد عملکرد دستگاه

 کدام از دستورهای زیر استفاده نمایید.بتا دارای سه حالت عملکرد است که برای فعال کردن هر  0212خوان کارت

 فقط کارت

 کارت و رمز 

 کارت یا رمز
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 قفل رله وصل زمان

(TT) مانند شود وارد رقمی 2 باید زمان و است یمتنظ قابل ثانیه 99 تا 00 از و است ثانیه حسب بر رله وصل زمان مدت: TT = 03 

 ورود رمز فریتع

  

 سرقت ضد آژیر تنظیمات

 کردن آژیر ضد سرقتعال ف

 آژیر ضد سرقتکردن غیرفعال 

 عملیات کردن یرهذخ

 .بزنید را * عملیات کردن ذخیره برای

 فادهاست طرز

 .شد خواهد باز درب دسـتگاه جلوی شده کد کارت گرفتن با : کارت با درب کردن باز -0

 رمز ســپس شد خواهــد زن چشـمک سبز LED گیرید می دستگاه جلوی را کارت ابتدا : رمز و کارت با درب کردن باز -2

 .شود  باز درب تا دهید فــشار را  #و کنیــد وارد را ورود

 .دهید فشار را  #کلید و کنید وارد را ورود رمز : رمز با درب کردن باز -3

 و بازر LEDهای حالت
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 راهنمای سریع برنامه ریزی

 

 


