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CONFIGURARE RAPIDA
Intrare mod programare,
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Schimbare mod de acces cu “cardul sau parola”,
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sau afisam cardul 
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Iesire mod programare,
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INITIALIZAREA SISTEMULUI
Sistemul necesita re-initializare doar in cazul in care ati uitat parola de programare. Acest proces reseteaza doar parola
de programare, restul parametrilor nefiind modificati (carduri, parole, temporizare, mod de acces etc.)


Pozitia initiala a jumper-ului J8 este 1-2.



Alimentati controlerul, mutati jumperul J8 in pozitia 2-3. Sistemul va emite 2 BEEP-uri. Mutati jumperul inapoi in pozitia
1-2.



Deconectati si reconectati alimentarea. Sistemul este initializat. Parola de programare a fost resetata la valoarea initiala
(123456).

LED rosu  Sta aprins la punerea in functiune a sistemului. Se stinge la intrarea in submeniurile modului de programare, se
aprinde la revenirea in modul de programare si ramane aprins dupa iesirea din acesta.
LED verde Sta aprins la intrarea intr-un submeniu de programare. Indica o operatiune reusita. Clipeste cand suntem in modul de
programare.

CONFIGURAREA SISTEMULUI
Intrarea in modul programare


Se apasa tasta ENT de 4 ori urmata de parola de sistem formata din 6 cifre (123456 – parola initiala)



Se apasa din nou tasta ENT



Dupa intrarea in modul programare se selecteaza optiunea dorita prin apasarea uneia din tastele :
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TASTA 0 – Modificarea parolei de administrare


Apasati tasta 0



Tastati o noua parola din 6 cifre si apoi tasta ENT



Tastati din nou aceiasi parola si din nou apasati ENT



Pastrati parola de sistem intr-un loc sigur. In cazul in care pierdeti parola va trebui sa reinitializati sistemul.

TASTA 1 - Inregistrarea cardurilor in mod continuu


Apasati tasta 1



Prezentati cardurile pe rand si apasati tasta ENT



Sistemul va aloca un numar fiecarui card inrolat. Intr-un sistem in care nu este inrolat nici un card, numerele vor incepe
de la 0001. Numarul alocat nu poate fi mai mare de 6399. Daca nu se specifica numarul de ordine, sistemul va
continua de la ultimul numar alocat. Ficare card inrolat va primi si o parola predefinita (888888). Parola poate fi folosita
doar in modul Card+PIN.

TASTA 2 – Inregistrarea cardurilor prin selectarea numarului de ordine


Apasati tasta 2



Prezentati cardul prin fata controlerului



Introduceti numarul de ordine din 4 cifre si apasati tasta ENT



Repetati operatiunea pentru inregistrarea altui card



Pentru a finaliza operatiunea apasati tasta ENT



Numarul de oridine are 4 cifre. Daca numarul este deja alocat, buzzerul va suna odata lung. Puteti introduce alt numar.
Daca in sistem exista deja cardul pe care doriti sa il inrolati, buzzerul va suna o data lungsi puteti prezenta alt card.
Sistemul va aloca o parola predefinita pentru fiecare card (888888).

TASTA 3 – Stergerea unuia sau a mai multor carduri folosind cardul sau numarul
de ordine






Sterge carduri prezentandu-le pe rand
o

Apasati tasta 3 si apoi tasta 0

o

Prezentati cardurile pe rand si apoi apasati tasta ENT

Sterge carduri folosind numarul de ordine
o

Apasati tasta 3 si apoi tasta 1

o

Introduceti numarul de ordine si apasati tasta ENT

o

Pentru a finaliza operatiunea apasati tasta ENT

Sterge toate cardurile
o

Apasati tasta 3 si apoi tasta 2

o

Tastati 9999 si apoi apasati tasta ENT
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TASTA 4 – Setarea modului de deschidere a usii






Card sau PIN
o

Apasati tasta 4 si apoi tasta 0

o

Apasati tasta ENT

Card si PIN
o

Apasati tasta 4 si apoi tasta 1

o

Apasati tasta ENT

PIN (doar daca PIN-ul este definit)

o

Apasati tasta 4 si apoi tasta 2

o

Apasati tasta ENT

TASTA 5 – Setarea timpului de mentinere deschisa a usii




Apasati tasta 5
Introduceti durata (trebuie sa fie din doua cifre) si apasati tasta ENT
Durata poate fi intre 01 – 98 secunde. 99 va mentine usa deschisa pana la citirea unui alt card iar cand usa este
deschisa , ambele leduri vor fi aprinse.

TASTA 6 - Setarea parolei de deschidere a usii


Valoare predefnita este goala. Nu poate fi folosita decat in mod “PIN” si “Card sau PIN”. Se poate defini doar o singura
parola.



Setarea parolei



o

Apasati tasta 6, introduceti parola si apasati tasta ENT

o

Reintroduceti aceiasi parola si apasati din nou ENT

Stergerea parolei
o

Apasati tasta 6 si apoi apasati de 2 ori tasta ENT

TASTA 9 – Modificarea parolei prestabilite atasata unui card


Aceasta optiune este disponibila doar in mod “Card si PIN”. Pentru setare nu este necesara intrarea in modul de
programare, putand fi realizata de fiecare utilizator. Parola initiala este “888888”.



Apasati tasta 9



Prezentati cardul



Introduceti parola initiala si apasati tasta ENT



Introduceti parola noua si apasati tasta ENT



Reintroduceti noua parola si apasati din nou ENT
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IMPORTANT
Cand se foloseste si un cititor extern (YK-301A) atasat controlerului, cardurile trebuie inrolate folosind si cititorul extern
daca se doreste acces din ambele directii. Un card poate avea acces de la controler, de la cititorul extern sau de la ambele.
Pentru aceasta se intra in modul de inrolare al cardurilor pe controler dupa care se prezinta pe rand cardurile care se doresc a
avea acces la cititorul extern si/sau la controler. Un card poate fi inrolat atat cu controlerul cat si cu cititorul insa daca nu se
inroleaza pe ambele, va avea acces doar de la dispozitivul pe care a fost inrolat. Se recomanda conectarea led-ului si a buzzerului la cititorul extern pentru a stii daca inregistrarea a fost facuta cu succes sau nu. Se poate folosi si cititor extern cu tastatura
(YK-302A) daca se doreste accesul in mod “Card+PIN” sau “PIN”. PIN-ul atasat cardului se modifica atat la controler cat si la
cititorul extern. Parola unica folosita in modul “Card sau PIN” si “PIN” nu trebuie redefinita fiind acceasi atat pentru controler cat si
pentru cititoru extern.
La inrolarea cardurilor pe cititorul extern, numarul de ordine nu poate fi specificat decat de la controler.
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