
AUTORYZOWANE PINU I ODCISKÓW PALCÓW - OPIS DZIAŁANIA
Gdy urządzenie jest w trybie czuwania, wykonaj odczyt autoryzowanego PINU lub 
wykonaj odczyt autoryzowanego odcisku palca. Dioda sygnalizacyjna mrugnie 4 
razy kolorem czerwonym. W tym momencie żaden użytkownik nie będzie mógł
otworzyć drzwi. Brzęczyk wyda 3 krótkie dźwięki (Przycisk wyjścia nadal umożliwia 
otwarcie drzwi). Ponowny odczyt autoryzowanego PINU lub autoryzowanego 
odcisku palca spowoduje, że dioda LED mrugnie na zielono 4 razy, a samo 
urządzenie wróci do normalnego stanu pracy.

UŻYWANIE ODCISKU PALCA MASTER Na stronie. Przywrócenie ustawień 
fabrycznych i dodawanie Master odcisku palca aby dodać odcisk palca master

Używanie Odcisku palca aby dodawać lub usuwać odcisk palca nie odpowiednie dla użytkowników PIN

Dodawanie użytkownika z 
odciskiem placa

Wykonaj odczyt odcisku palca Master 
Wykonaj dwukrotny odcisk palca
powtórz krok drugi dla każdego użytkownika
Ponownie wykonaj odczyt odcisku palca Master

Usuwanie użytkownika z 
odciskiem placa

Wykonaj odczyt odcisku palca Master Delete
 Wykonaj jednokrotny odcisk palca

(powtórz krok drugi dla każdego użytkownika)
Ponownie wykonaj odczyt odcisku palca Master Delete

USUWANIE UŻYTKOWNIKÓW
KROK PROGRAMOWANIA KOMBINACJA KLAWISZY
Uruchomienie trybu programowania. * (Kod Master) #

Usuń PIN lub odcisk palca po numerze ID:
lub

2 (ID użytkownika) #

Usuń wszystkich użytkowników 2 (Kod Master) # 
Wyjście *

Usuń odcisk palca za pomocą czytnika: 
lub

2 (Przyłóż palec)
Odciski palców mogą być usuwane ciągle

Skrócona Instrukcja

Opis funkcji Operacje

Wejdź w tryb programowania * - 123456 - #
teraz możesz zacząć programować 
(123456 to domyślny Kod Master)

Zmiana Kod Master
0 - Nowy  Kod - # - Powtórz Nowy Kod - 
#  (kod: 6 znaków)

Dodaj odcisk palca 1 - Odczyt odcisku palca - Ponowny odczyt odcisku 
palca - # (odciski można dodawać w sposób ciągły)

Dodaj użytkownika  

Usuń użytkownika
2 - Odczyt odcisku palca - #
2 - Odczyt karty - #
(usuwanie użytkowników może odbywać się w 
sposób ciągły)

Wyjście z trybu programowania *

Jak otworzyć drzwi
przy pomocy odcisku palca Wprowadź odcisk palca

przy pomocy PINU Wprowadź , wciśnij 

1-Użytkownik ID - # - PIN - #  

Usuń wszystkich użytkowników 2- Master Kod- #

1 2
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USTAWIENIA ALARMU

KROK PROGRAMOWANIA KOMBINACJA KLAWISZY
 Uruchomienie trybu programowania. * (Kod Master) #
Wyłączenie alarmu

lub
Włączenie alarmu

5 0 #

5 (1~3) # (Ustawienia domyślne: 1 minuta)
Wyjście *

USTAWIENIE TRYBU DOSTĘPU
Dla Multi PINów/Odcisków palców ważne jest, by łączny czas odczytu nie był dłuższy 
niż 5 sekund. W innym przypadku czytnik przejdzie automatycznie w stan czuwania. 
Przy każdym dostępie, ponowne użycie tych samych kart bądź odcisków palców 
spowoduje zakończenie operacji i automatyczne przejście czytnika w stan czuwania

KROK PROGRAMOWANIA KOMBINACJA KLAWISZY
Uruchomienie trybu programowania. * (Master Code) #
Dostęp tylko za pomocą PINU.

lub

lub

lub

lub

lub
Dostęp za pomocą wielu PINów/odcisków

4 0 #

Dostęp tylko za pomocą PINU lub odcisku palca 4 2 # (Ustawienia domyślne)

Dostęp tylko za pomocą odcisku palca 4 1 #

4 3 (2~9) #
*

Wyjście. *

Tryb monostabilny.
lub

 Tryb bistabilny.

3 (1-99) # (ustawienie domyślne) 
Czas zmiany stanu przekaźnika 
1-99 sekund 
(1 to 100ms) (Domyślnie to 5 sekund)
3 0 #
Włączenie trybu bistabilnego. 

KONFIGURACJA PRZEKAŹNIKA
Konfiguracja przekaźnika określa zachowanie wyjścia przekaźnikowego po aktywacji.

KROK PROGRAMOWANIA KOMBINACJA KLAWISZY
Uruchomienie trybu programowania * (Kod Master)#

USTAW WYWOŁANIE ALARMU
Alarm zostanie uruchomiony po 10-krotnym niepoprawnym odczycie PINU/odcisku 
palca. Domyślnie jest ta opcja wyłączona. Istnieje możliwość ustawienia 10 minutowej 
blokady dostępu lub uruchomienia alarmu. 

KROK PROGRAMOWANIA KOMBINACJA KLAWISZY
Uruchomienie trybu programowania. * (Kod Master) #

Wyłączenie zabezpieczenia przed 
nieautoryzowanym dostępem. 

Włączenie zabezpieczenia przed 
    nieautoryzowanym dostępem.

Włączenie zabezpieczenia przed 
nieautoryzowanym dostępem.

5 4 # (ustawienia domyślne)

5 5 #  Dostęp pozostanie zabroniony 
przez 10 minut

5 6 # Włącz alarm. Wyłączenie odbywa się przez odczyt 
zapisanego odcisku palca lub karty. 
(Wprowadź numer karty - 8/10 znaków) #

Wyjście. *

DRZWI OTWARTE ZBYT DŁUGO 
Dzięki możliwości użycia dodatkowego kontaktronu, możliwe jest uruchomienie sygnału 
dźwiękowego w sytuacji, gdy drzwi pozostają otwarte dłużej niż przez 1 minutę. Sygnał 
dźwiękowy można wyłączyć zamykając drzwi, użyciem odcisku master palca, master 
PINu lub innego użytkownika. W  wieniami czasu alarmu. 

 KROK PROGRAMOWANIA KOMBINACJA KLAWISZY
Uruchomienie trybu programowania. * (Kod Master) #
Wyłączenie detekcji otwartych drzwi.

lub
Włączenie detekcji otwartych drzwi.

6 0 # (ustawienie domyślne)

6 1 # 

Wyjście. *

DETEKCJA WYWAŻENIA DRZWI
W przypadku użycia z dodatkowego kontaktronu, jeśli drzwi zostaną otwarte na siłę, 
wewnętrzny brzęczyk i zewnętrzny alarm (jeśli jest) zaczną sygnalizować wyważenie 
drzwi. Alarm może zostać zdezaktywowany przez użytkownika Master lub innego 
uprawnionego użytkownika. Jeśli żaden z użytkowników nie wyłączy alarmu, będzie on 
aktywny przez zaprogramowany czas.
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KROK PROGRAMOWANIA KOMBINACJA KLAWISZY
 Uruchomienie trybu programowania. * (Master Kod) #

Ustawienie Brzęczyka

Wyłączenie brzęczyka
lub

Włączenie brzęczyka

6 4 #

6 5 # (ustawienia domyślne)

Wyjście. *

Działania użytkowników i przywrócenie ustawień fabrycznych
> Otwarcie drzwi: Wprowadź właściwy PIN lub przeprowadź odczyt odcisku palca.
> Otwarcie drzwi za pomocą wielu PINów/odcisków palców:  Przeprowadź wprowadzanie 
PINów lub odcisku palców w wyznaczonym czasie i z odstępami między odczytami.

Wyłącz alarm:  Wprowadź autoryzowany kod PIN lub odcisk palca

UWAGA: 
>Jeśli nie został wprowadzony żadny odcisk palca, należy przytrzymać wciśnięty 
przycisk przez co najmniej 10 sekund przed puszczeniem. 

Przywrócenie ustawień fabrycznych nie powoduje usunięcia danych o użytkownikach. 

 Przywrócenie ustawień fabrycznych i dodawanie Master odcisku palca:  
Przywrócenie ustawień fabrycznych i dodawanie kart programowania: Wyłącz urządzenie. 
Naciśnij i trzymając wciśnięty przycisk wyjścia, włącz zasilanie. Usłyszysz 2 sygnały 
dźwiękowe. Puść wciśnięty przycisk wyjścia. Dioda LED zaświeci na pomarańczowo. 
Następnie przeprowadź odczyt dwóch kart w czasie nie dłuższym niż 10s. Najpierw 
dokonaj odcisku palca Master, a następnie Master Delete. Dioda LED zaświeci na 
czerwono. Oznacza to, że operacja przebiegła bez błędów i ustawienia fabryczne zostały 
przywrócone. 

Wkręty samogwintujące
Wkręty Φ *25mm

Kluczyk

Kołki montażowe

da
(w zestawie)

F007-II

Zawartość opakowania


