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Įžanga __________________________________________________________________________
Ši gaminys yra kodinė klaviatūra ir atstuminių (bekontakčių) EM kortelių skaitytuvas

viename korpuse.  Korpusas  pagamintas  iš  aliuminio-cinko metalo  lydinio  ir  yra atsparus  išorės
poveikiui, antivandalinis. Palaiko iki 2000 vartotojų. Galima prieiga naudojant atstuminę kortelę,
PIN kodą arba kortelę + PIN kodą. Wiegand 26 išėjimas/įejimas.

Savybės ir privalumai_____________________________________________________________
• Cinko  lydinio  korpusas,  anti-vandalinis,  vandeniui  atsparus,  atsparumas  išorės  poveikiui

atitinka IP67
• Vartotojų atminties talpa: 2000 PIN ilgis: 4 - 8 skaitmenys
• Plataus įtampos įvesties diapazono: DC 10–24 V
• Palaiko  grupinę  registraciją  su  kortelėmis  nuosekliai  sunumeruoto  impulsų  režimu,

perjungimo režimu
• „Wiegand 26“ išvestis/įvestis,  Viual PIN kortelės numerio išvesties, administratorius gali

pridėti/ištrinti administratoriaus korteles,
• Greitai pridedant/ištrinti korteles.

Techninė specifikacija
Maitinimas 10-24V DC

Tuščiosios eigos srovė ≤40mA

Darbinė srovė ≤80mA

Atsparumas IP67

Nuskaitymo atstumas ≤6cm

Vartotojų skaičius 2000

Kortelės tipas EM Card

Kortelės dažnis 125KHz

El. spynos išėjimas ≤2A

Alarmo išvestis ≤1A

Darbinė temperatūra -40°C～+70°C,(-40°F～158°F)

Oro dregmė 10%～98%RH

Matmenys L110xW76xH22mm

Svoris 460g

Svoris su įpakavimu 520g

Komplektacija___________________________________________________________________
• 1 vnt. Klaviatūros modulis
• 2 vnt. Sieninio tvirtinimo varžtai
• 2 vnt. Administratoriaus atstuminės kortelės (pridėjimo/ištrinimo)
• 1 vnt. Prisukimo raktelis
• 1 vnt. Rėlės apsauginis diodas 1N4004

Montavimas_____________________________________________________________________
• Nuimkite galinį dangtelį nuo įrenginio pasinaudodami rakteliu.
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• Padarykite gręžimo skyles ant sienos pagal galinį dangtelį. (arba kitaip tvirtai pritvirtinkite
užpakalinį dangtį).

• Praleiskite laidą per kabelio skylę, prijunkite susijusį kabelį ir prisukite dangtelį
• Įdiekite priekinį korpuso dangtelį į galinį korpuso ir gerai pritvirtinkite.

                                  

Jungiamųjų laidų reikšmės
Spalva Funkcija Reikšmė
Žalias NC Relay NC
Rudas COM Relay COM
Baltas NO Relay NO
Juodas GND Negative Pole
Raudonas DC+ 10-24V DC Power Input
Geltonas OPEN Išėjimo mygtukas
Rudas D_IN Durų kontaktas
Pilkas ALARM- Alarm negative
Žalias D0 Wiegand 26 output/input
Baltas D1 Wiegand 26 output/input
Pilkas&&Juodas BELL Išorinis skambutis (Slim modifikacija)
Geltonas &Juodas BELL Išorinis skambutis (Slim modifikacija)

Garso ir šviesos indikacija
Statusas Šviesos indikacija Garso signalas

Budėjimo režimas Raudona (mirksinti)
Įėjimas į programavimo režimą Raudona (pastovi)
Programavimo režimas Oranžinė (mirksinti)
Spynos atidarymas Žalia (mirksinti) 1 beep
Operacija nesekminga 3 beeps

Gamyklinių nustatymų atkūrimas ir administratoriaus kortelės (MASTER card) įrašymas
Išjunkite  maitinimą,  paspauskite  ir  laikykite  išėjimo  mygtuką,  įjunkite  maitinimą,

atleiskite išėjimo mygtuką kai išgirsite du pyptelėjimus. Perbraukite dvi korteles: pirmoji kortelė
yra "Admin Add Card" (įrašymo), antroji kortelė yra "Admin Delete Card" (trynimo), - įrenginys
pereis į budėjimo režimą. Gamyklinių parametrų atkūrimas ir MASTER kortelių įrašymas atliktas
sėkmingai.

Jei jums nereikia pridėti administratoriaus kortelių: išjunkite maitinimą, paspauskite ir
laikykite  išėjimo  mygtuką,  įjunkite  maitinimą,  atleiskite  išėjimo  mygtuką  kai  išgirsite  du
pyptelėjimus  ir  įsižiebs  oranžinis  šviesos  indikatorius.  Palaukite  dešimt  sekundžių,  išgirsite
pyptelėjimą,  -  įrenginys  pereis  į  budėjimo  režimą.  Gamyklinių  parametrų  atkūrimas  atliktas
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sėkmingai.
Atkurus gamyklinius nustatymus, vartotojų informacija nebus ištrinta.

Pajungimo schemos_______________________________________________________________
Atskiras el.maitinimo šaltinis

Bendras el.maitinimo šaltinis
Dėmesio: įdiekite 1N4004 arba lygiavertį diodą, kai naudojate bendrą maitinimo šaltinį priešingu
atveju skaitytojas gali būti pažeistas. (1N4004 yra komplektacijoje).
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Greiti nustatymai (konfigūravimas)

Programavimas

Įėjimas į programavimo režimą * - Administratoriaus kodas - #
Įveskite, kad galėtumėte pradėti programavimą
(Gamyklos numatytasis yra 777777) 

Administratoriaus kodo keitimas 0 - Naujas kodas - # - pakartoti naują kodą - # (Naujas 
kodas: bet kokie 6 skaitmenys) 

Nauja vartotojo kortelė 1 - Perskaitykite kortelę - #
(korteles galima nuolat pridėti)

Naujas vartotojo PIN kodas 1- Vartotojo ID- #- PIN- #
(ID numeris: 1-2000)

Ištrinti vartotoją 2 - Nukaitykite kortelę - # (kortelės vartotojui)
2 - Vartotojo ID - Durų atidarymas (PIN kodo vartotojui)

Išėjimas iš programavimo *

Veikimas - paleidimas

Durų atidarymas kortele Nuskaitykite kortele

Durų atidarymas PIN kodu Įveskite PIN # 

Durų atidarymas kortele+PIN Nuskaitykite kortele ir Įveskite PIN # 

Vartotojų įrašymas/trynimas naudojant administratoriaus kortelę

Vartotojo įtraukimas
1 žingsnis: Nuskaitykite administratoriaus įrašymo kortelę
2  žingsnis:  Nuskaitykite  vartotojo  kortelę  (Pakartokite  2  žingsnį
papildomoms vartotojo kortelėms)
3  žingsnis:  Nuskaitykite  administratoriaus  įrašymo  kortelę  dar
kartą, kad galėtume baigti 

Vartotojo ištrynimas
1 žingsnis: Nuskaitykite administratoriaus ištrynimo kortelę
2  žingsnis:  Nuskaitykite  vartotojo  korteles  (Pakartokite  2  žingsnį
papildomoms vartotojo kortelėms)
3 žingsnis: Nuskaitykite administratoriaus ištrynimo kortelę dar kartą,
kad galėtumėte baigti 

Įėjimas ir išėjimas iš programavimo

Programavimo žingsnis Mygtukų derinys

Įėjimas į programavimą * (Administratoriaus slaptažodis) #

Išėjimas iš programavimo *

Administratoriaus slaptažodžio keitimas
Programavimo žingsnis Mygtukų derinys LED indikacija

Įeiti į programavimą * (Administratoriaus slaptažodis) # Raudona (pastovi)
Kodo keitimas 0 (Naujas kodas) # (pakartoti naują kodą) #

(Naujas kodas: bet kokie 6 skaitmenys)
Oranžinė (mirksinti)

Išeiti iš programavimo * Raudona (mirksinti)
SVARBU: Administratoriaus kodo ilgis yra 6 skaitmenys.
Naujo vartotojo įrašymas per klaviatūrą (Vartotojų ID: 1-2000)
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Programavimo žingsnis Mygtukų derinys LED indikacija

Įeiti į programavimą * (Administratoriaus slaptažodis) # Raudona (pastovi)

Kortelės vartotojo įrašymas

Kortelė/Kortelė
arba
Kortelė/Vartotojo ID
arba
Atstuminės  kortelės
nuoseklus eil. numeris

1 (Nuskaityti kortelę) #

1 (Įvesti vartotojo ID) # Nuskaityti kortelę) #

8  (Įvesti  vartotojo  ID)  #  (8/10  skaitmenų
atstuminės kortelės numeris)

Oranžinė (mirksinti)

PIN vartotojo įrašymas 1 (Įvesti vartotojo ID) # (4-8 skaitmenų PIN) Oranžinė (mirksinti)

Išeiti iš programavimo * Raudona (mirksinti)

PASTABA: 1. Kai perbraukite korteles, kad pridėtumėte vartotojus, vartotojo ID bus pridedamas
automatiškai, o ID numeris bus nuo mažo iki didelio, t.y. nuo 1 iki 2000.
2. Pridedant kortelių vartotojus, automatiškai pridedamas PIN 1234. Šis PIN durų neatrakins. Jei
norite atidaryti duris kortele + PIN, pirmiausia turėtumėte pakeisti seną PIN 1234, (žr. PIN kodo
keitimas).
3. Prieš įrašant korteles nuosekliu eilės numerio metodu, ID numeris turėtų būti nuoseklus ir tuščias.

Vartotojų ištrynimas klaviatūra

Programavimo žingsnis Mygtukų derinys LED indikacija

Įeiti į programavimą * (Administratoriaus slaptažodis) # Raudona (pastovi)

Kortelės vartotojo ištrynimas

Kortelė/Kortelė
arba
Kortelė/Vartotojo ID

2 (Nuskaityti kortelę) #

2 (Įvesti vartotojo ID) #

Oranžinė (mirksinti)

Visų vartotojų ištrynimas 2 0000 # Oranžinė (mirksinti)

Išeiti iš programavimo * Raudona (mirksinti)

Suveikimo režimų nustatymas

Programavimo žingsnis Mygtukų derinys LED indikacija

Įeiti į programavimą * (Administratoriaus slaptažodis) # Raudona (pastovi)

Pulse (impulsinis) režimas 3 (1-99) # Oranžinė (mirksinti)

Toggle (perjungimo) režimas 3 0 #

Išeiti iš programavimo * Raudona (mirksinti)

PASTABA: 1. Numatytasis gamyklinis nustatymas yra impulsinis (Pulse) režimas, o prieigos laikas
yra 5 sekundės. Nustačius prieigos laiką į „0“, įrenginys bus perjungtas į Toggle režimą.
2. Pulse režimas: Durys bus uždarytos automatiškai po nustatyto laiko.
3. Toggle režimas: Šiame režime, atidarę duris, durys nebus uždarytos automatiškai, kol registruotas
(galiojantis)  vartotojas  neatliks  įvesties.  Tai  reiškia,  kad  durų  atidarymui  ar  uždarymui  turite
perbraukti galiojančią atstuminę kortelę arba įvesti galiojantį PIN kodą.
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Įeigos režimų nustatymas

Programavimo žingsnis Mygtukų derinys LED indikacija

Įeiti į programavimą * (Administratoriaus slaptažodis) # Raudona (pastovi)

Durų atidarymas kortele
arba
Durų atidarymas kortele+PIN
arba
Atidarymas kortele arba PIN

4 0 #

4 1 #

4 2 # (Gamyklinis nustatymas)

Oranžinė (mirksinti)

Išeiti iš programavimo * Raudona (mirksinti)

Aliarmo laiko nustatymai

Programavimo žingsnis Mygtukų derinys LED indikacija

Įeiti į programavimą * (Administratoriaus slaptažodis) # Raudona (pastovi)

Nustatyti aliarmo laiką (minutės) 6 (1-3) # Oranžinė (mirksinti)

Išeiti iš programavimo * Raudona (mirksinti)

PASTABA: 1. Gamyklos numatytasis yra 1 minutė.
2.  Aliarmo  išvesties  laikas  apima:  anti-vandalo  aliarmo  laiką,  saugos  režimą  ir  uždarymo
priminimą.
3.  Perbraukimas  registruota  galiojančia  kortele  arba  galiojančio  PIN  suvedimas  gali  pašalinti
aliarmo signalą.

Saugos režimo nustatymai

Programavimo žingsnis Mygtukų derinys LED indikacija

Įeiti į programavimą * (Administratoriaus slaptažodis) # Raudona (pastovi)

Normalus režimas
arba
Lockout (blokavimo) režimas
arba
Aliarmo režimas

7 0 # (Gamyklinis nustatymas)

7 1 #

7 2 #

Oranžinė (mirksinti)

Išeiti iš programavimo * Raudona (mirksinti)

PASTABA: Lockout režimas: jei perbrauksite neregistruota kortele/įvesite neteisingą PIN 10 kartų
per 1 minutę įrenginys bus užblokuotas 10 minučių. Praėjus šiam laikui blokavimas bus atšauktas.
Aliarmo irežimas: jei perbrauksite neregistruota kortele/įvesite neteisingą PIN 10 kartų per 1 minutę
garsinis aliarmo signalas bus suaktyvintas. 

Durų būsenos (padėties aptikimo) nustatymai

Programavimo žingsnis Mygtukų derinys LED indikacija

Įeiti į programavimą * (Administratoriaus slaptažodis) # Raudona (pastovi)

Durų padėties aptikimo išjungimas 9 0 # (Gamyklinis nustatymas) Oranžinė (mirksinti)

Durų padėties aptikimo įjungimas 9 1 #

Išeiti iš programavimo * Raudona (mirksinti)

PASTABA: Įjungus durų padėties aptikimo funkciją, turite instaliuoti aptikimo jungiklį į schemą.
Bus dvi aptikimo būsenos:
1. Durys atidaromos galiojančiu registruotu vartotoju, tačiau neuždarytos per 1 minutę - įrenginys
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signalizuos pypsėjimu.
Kaip nutraukti įspėjimus (pypsėjimą): Uždarykite duris/autorizuokitės galiojančiu vartotoju/signalas
automatiškai baigsis kai pasibaigs aliarmo laikas.
2. Jei durys atidaromos nesankcionuotai (priverstinai), prietaisas ir išorinis aliarmas suaktyvinti.
Kaip  sustabdyti  aliarmą:  Autorizuokitės  galiojančiu  vartotoju/signalas   automatiškai  baigsis  kai
pasibaigs aliarmo laikas.

WIEGAND skaitytuvo režimas_____________________________________________________
Pajungimo schema

  

                            Raudonas       DC +
                              Juodas            GND
                               Žalias             DO
                        Baltas        D1
             

                                                   Kontrolieris (Valdiklis)

PASTABA: kai įrenginys naudojamas kaip „Salve Reader“, „Wiegand“ kortelės išvesties formatas
yra 26 bitai; PIN kodo formatu yra virtualios kortelės išvesties numeris.

Durų skambučio pajungimas

Vartotojo nustatymai_____________________________________________________________
PIN kodo keitimas

Programavimo žingsnis Mygtukų derinys

Keisti  PIN susietą  su  kortelės
vartotoju

* (Nuskaityti  kortelę)  (senas  PIN) # (naujas  PIN) # (pakartoti
naują PIN) #

Keisti PIN nesusietą su kortele * (vartotojo ID) # (senas PIN) # (naujas PIN) # (pakartoti naują
PIN) #
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PASTABA: PIN kodą galima pakeisti į bet kurį 4–8 skaitmenų skaičių, tačiau negali būti „1234“, o
su kortele susietas PIN kodas naudojamas tik kortelė + PIN įeigos režime.

Kaip atidaryti duris

Durų atidarymas atstumine kortele Nuskaityti kortelę

Durų atidarymas vartotojo PIN kodu Įvesti PIN

Durų atidarymas kortele + PIN kodu Nuskaityti kortelę ir suvesti PIN

   


