Instalační manuál

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Jsme přesvědčeni, že splní vaše očekávání.

1. Technická data

Technický popis

Model
Napájení
Spotřeba prudu
Kontakt relé kapacita
Počet možných kombinací PIN kódů
IPočet aktivních karet s 1-klávesnici
Typ karty pracující s klávesnici
IP
Barva:
Podsvícení klávesnice
Jasu podsvícení klávesnice:
Provozní teplota:

HR80-HW klawiatura na zasilane stałe
12-30V AC/DC
300mA
AC125V / 0.5A, DC30V / 1A
max. 20
max. 1000
ISO14443A(Mifare)/13.56MHz
54 (vodotěsné)
černá / stříbrná
bílé
0-9 (default = 2)
-20°C až +50°C

Prvky v sadě

2. Rozměry výrobku

Klávesnice HR80-HW
Upevňovací šrouby (4x16)
Šablona pro montáž
Kabel
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x1
x2
x1
x1
x1

3. Struktura výrobku

Demontáž krytú: 1) Odstraňte šroub 2)
zdvižení víka za použití ploucheho
šroubováku

Kryt

Upevňovací
šrouby

Upevňovací
šrouba

Zadní
panel

Vodotěsné těsnění (během
instalace nemůže být zkroucené)

Opětovné zavedení víka, voděotěsně musí
být zatlačené do drážek
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KROK 1 Registrační karet (typ karet ISO 14443A)
KROK 1 Rejestracja karty (typ ISO 14443)

Zadejte následující sekvenci:
1,2,3,4,1,2,3,4 #1#

KROK 2 Nastavení 4-místného hlavní
kódu (tj. Master Kódu)

Tryb
Oczekiwania

Błąd

= chyba

Tryb Działania i
Ustawiania

= akce

= dotek

Přístupová karta (skupinová registrace je možná)

nebo

# * Konec

Adres karty (0001 ~ 1000) → přístupová karta

[Jak zablokovat vstup ext.]

KROK 3 Nastavení kódu PIN

Kód PIN, poté stiskněte tlačítko *

Zadejte následující sewkewncję v případě, že master kód
je nastaven poprvé: 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 # * ## # (vložte
master kód) # Pokud změnit stávající master kód vložit
výše uvedený sled 1,2,3,4 dojíždění na aktuální hlavní kód.

Zadejte hlavní kód dvakrát,
zadejte: # 2 # a Výběr 4číselný PIN # *

Zadejte kód PIN (4 číslice) a
symbol *

Poznámka: Po uložení PIN kódu, testujte zadáním uloženeho PIN
kódu a stiskněte symbol #. Červená ikona na HR80 by se měla
rozsvítit, což bude indikovat správnou funkci

Symbol bliká 2 krát a postup je
kompletní

Poznámka: Po uplynutí nastaveného je pouze funkce čtečki karet ,
klávesnice nefunguje. Účelem změně funkce, dotnąć vnitřní panel
několikrát obnovit klávesnice.

Nastavení fukcji aktivace pro dotek: Stiskněte tlačítko, zadejte PIN kód a #. To samé platí i pro proces obrácení

I. ZAPOJENÍ:
relé
výstup ext.

1. Stisknute tlačítko
(symbol
bliká)

2. Zadejte kód PIN (4 číslice) a
symbol #

3. Zobrazuje symbol
číslice zmizí; nastavení
produktu dobře.

4. Když se dotknete panelu, se
objeví ikona
a bude
aktivaci produktu

1. Nastavení jasu podsvícení:
1,2,3,4,1,2,3,4 # 1,2 # 0 až 9 #* (0=wypnuté; 9=max.)
2. Doba kontaktu pro relé:
1,2,3,4,1,2,3,4 # 5 # 1 až 60 #* (1=1s; 60=1 min; default=2s)
3. Odstranění bezkontaktních karet:
Zadejte master kód dvakrát # 3 # (v té době řešit kartu / nebo skupiny odstranění) # *
4. Odstranění karty / kodu PIN
a) Karta: Zadejte master kód dvakrát # 8 # (zavřete kartu / případné odstranění skupina) # *
b) Kod PIN: Zadejte master kód dvakrát # 8 # (pak zaklepat kód, který má být odstraněn) # *
5. Odstraňte všechnych kart / kódou PIN
a) Karty: Vložte master kód dvakrát # 6 #
b) Kody PIN: Vložte master kód dvakrát # 7 # (pak zaklepat kód, který má být odstraněn)
6. Změna kontaktní N.O. nebo N.C.
Vložte master kódu dvakrát # 9 # 0 nebo 1 (0 = N.O. 1 = N.C.)
7. Zmiana režimu kontaktu : pulsoval nebo kontinuální (Anglícky: Toggle)
Vložte master kód dvakrát # 20 # 0 nebo 1 (0 = 1 puls = konstanta)
8. Blokáda režimu dotykoveho senzora
Vložte master kód dvakrát # 11 # 0 nebo 1 (0 = režim touch zakázán 1 = Impulzní režim odemčen)
9.Obnovení standardního nastavení
Vložte master kódu dvakrát * #. Po dokončení master kód je vymazán. Chcete-li nastavit nový, postupujte podle kroku 2 výše.

II. Elektroinstalace na elektromagnetickím zámku
Elektromagn. zámok

adaptér

HR80-HW

výstup relé

