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Instrukcja
wersji Standalone
HD810/820, CC810/820,
CC810/820, CC610/620
1. Omówienie systemu
Wygodne zarządzanie dostępem,
pem, do którego nie potrzebujesz oprogramowania lub innych
urządzeń. System służyy głównie do zastosowania w domach, apartamentach,
apartamentach pojedynczych
pomieszczeniach biurowych i innych tego typu obiektach. Ten rodzaj systemu posiada dwa tryby
zarządzania,
dzania, które wybiera operator w zależności
zale
od swoich potrzeb:
1. Tryb zarządzania kartą: dodawanie/usuwanie kart użytkowników
u ytkowników kartą
kart zarządzającą, ale
nie ma tu możliwości
ci odczytu zdarzeń.
zdarze
2. Tryb zarządzania
dzania Handheld:
Handheld Dodawanie/usuwanie kart użytkowników
ików oraz odczyt zdarzeń
zdarze
poprzez Handheld,
System zarządzania przez Handheld,
Handheld daje większe możliwości obsługi i sprawia,
sprawi że praca będzie
łatwiejsza i wygodniejsza!
Można wybrać tylko jeden rodzaj zarządzania.
zarz
Jeśli od początku
tku system działał w trybie
zarządzania kartą, oznacza to, że nie możemy
mo
użyć w nim trybu zarządzania
dzania Handheldem.

Podobnie, jeśli od początku
tku system działał w trybie zarządzania
zarz dzania Handheldem - nie możemy użyć
w tym trybie, trybu zarządzania
dzania kartą.
kart Jeślili zajdzie potrzeba zmiany trybu, należy
nale zdjąć pokrywę
szyldu od strony wewnętrznej,
trznej, przycisnąć
przycisn przycisk reset. Usłyszysz dźwięk
ęk di-di-di-di,
di
co oznacza
że oba tryby są nieaktywne (oraz wszystkie używane
u
karty przestają działać),
działać następnie można
zmienić tryb zarządzania.
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2. Budowa Systemu

2.1 E-Cylindry (wkładki na karty zamiast wkładek na klucze)
A. CC810/ CC820 (Push Wake-up
Wake
– odczyt kart po naciśnięciu
ęciu czytnika)
czytnika
Cechy produktu
•

Standard EN1303, która umożliwia
umo
łatwą wymianę w miejsce istniejącej wkładki na klucz.

•

Duża wygoda:
a: Nie wymaga wymiany wkładki w przypadku zgubienia karty lub zmiany
personelu.

•

Wysoka niezawodność:: Dzięki
Dzię niskiemu zużyciu energii i trwałości
ci wykonania.

•

Zwrotne informacje: Dzięki
ęki wskaźnikowi
wska
akustyczno-optycznemu,
optycznemu, sygnalizacja niskiego
poziomu napięcia baterii pozwala na uniknięcie
unikni
awarii zasilania.
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Parametry
•

Zasilanie robocze: wysoka wydajność
wydajno Bateria 3.6V Li-SoCL2
SoCL2 (ER14250 1/2 AA);

•

Żywotność baterii: Maksymalnie do 30.000
30
otwarć, ostrzeżenie
enie niskiego poziomu baterii dla
100 ostatnich użyć.

•

zale
ści od potrzeb
Stosowanie karty klucza: M1, Zastosowanie innych kart w zależności
użytkownika.

•

Temperatura pracy: -20°C ～ +70°C

•

Wilgotność pracy; 20%～+97%
+97% R.H.

•

Wymiary cylindrów; 60mm～
～100 mm (minimalna wielkość połowy cylindra 30mm przy
różnych
nych rozmiarach połówek)

•

Zasada montażu;
u; DIN18252, zgodne ze standardem EN1303

•

Materiał: Satynowe wykończenie
ńczenie

•

Certyfikaty : CE, RoHs

•

Klasa ochrony: IP43

•

Pojemność systemu i użytkowników:
żytkowników: Każdy
Ka
system może się składać maksymalnie z 63
zamków, gdzie do każdego
dego zamka można
mo
przypisać maksymalnie
symalnie 128 użytkowników.
u

•

Pamięć: 100 zdarzeń

B: CC610/ CC620 (Auto Wake-up
Wake
- odczyt kart automatycznie)
automatycznie
Cechy produktu
•

Standard EN1303, która umożliwia
umo
łatwą wymianę w miejsce istniejącej wkładki na klucz.

•

Wysokie bezpieczeństwo:
stwo: Szyfrowanie danych karty,
kar co uniemożliwia
żliwia ich kopiowanie,
zdarzenia są zapisywane i umożliwiają
umo
sprawdzenie historii.

•

Wysoka niezawodność;; Dobrze zabezpieczone komponenty przed uszkodzeniem
mechanicznym

•

Duża
a wygoda: Nie wymaga wymiany wkładki w przypadku zgubienia karty lub zmiany
zmi
personelu.

•

Zwrotne informacje: Dzięki
ęki wskaźnikowi
wska
akustyczno-optycznemu- sygnalizacja niskiego
poziomu napięcia
cia baterii, pozwala na uniknięcie
unikni
awarii zasilania.

•

Nowoczesny design; Wykonane najnowszymi technologiami

Parametry
•

wydajno Bateria 3.6V Li-SoCL2
SoCL2 (ER14250 1/2 AA);
Zasilanie robocze: wysoka wydajność

•

Żywotność baterii: ok. 1,5 roku działania, maksymalnie do 30000 otwarć,
otwar Ostrzeganie
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niskiego poziomu baterii dla 100 ostatnich użyć.
u
•

Stosowanie karty klucza: M1, Zastosowanie innych kart w zależności
zale
ści od potrzeb
pot
użytkownika.

•

Temperatura pracy; -25°C～＋
～＋70°C

•

Wilgotność pracy; 20% ～+97%
+97% R.H.

•

Wymiary cylindrów; 60mm～
～100 mm (minimalna wielkość połowy cylindra 30mm przy
różnych
nych rozmiarach połówek)

•

Klasa ochrony; Wewnątrz
trz (IP43), na zewnątrz
zewn
(IP54)

•

Certyfikaty; CE, RoHs

•

Pojemność systemu i użytkowników:
żytkowników: Każdy
Ka
system może się składać maksymalnie z 63
zamków, gdzie go każdego
dego zamka można
mo
przypisać maksymalnie 128 użytkowników.
u

•

Pamięć: 100 zdarzeń

2.2. E-Handle
Handle (HD810/HD820) (zamek z klamką na kartę zbliżeniową)
zbliż
Cechy produktu
•

Współpraca z zamkiem wpuszczanym (mechanicznym), dzięki
dzi ki czemu jest niezawodny.

•

Wysokie bezpieczeństwo - silniczek zaprojektowany w szyldzie wewnętrznym.
wewn
wewnę

•

Doskonały wygląd
d i elegancki design z trwałym kolorem i połyskiem

•

Niskie zużycie energii i ostrze
rzeżenie o niskim poziomie napięcia

Parametry
•

Zasilanie robocze: baterie alkaliczne 4.5V/3 AAA

•

Żywotność baterii: ok. 1,5 roku działania, maksymalnie do 30000 otwarć,
otwar Ostrzeganie
niskiego poziomu baterii dla 100 ostatnich użyć.
u

•

Stosowanie karty klucza: M1,
M1 Zastosowanie innych kart w zależności
ści od potrzeb
użytkownika.

•

Możliwość montażu
u na drzwiach o grubości
grubo
od 38mm do 80mm

•

Materiał: Satynowe wykończenie
ńczenie

•

Certyfikaty：CE, RoHs

•

Klasa ochrony：wewnętrzne
trzne (IP43), zewnętrzne
zewn
(IP56)

•

Pojemność systemu i użytkowników
żytkowników: Każdy system może się składać maksymalnie z 63
zamków, gdzie go każdego
dego zamka można
mo
przypisać maksymalnie 128 użytkowników.
u

•

Pamięć: 100 zdarzeń
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2.3. System kontroli dostępu
dost
(kontrolery sterujące
ce np. elektrozaczepem w drzwiach)
W połączeniu z zamkami i cylindrami
ylindrami może
mo być stosowany w różnych
nych miejscach. Składa się
si z
dwóch części: Czytnika ściennego
ciennego i sterownika.
Cechy produktu
Kontroler dostępu
pu z czytnikiem instalowany oddzielnie, co zwiększa
zwi ksza bezpieczeństwo.
bezpiecze
•

Moduł komunikacji szyfruje dane co powoduje wysokie
wys
bezpieczeństwo
ństwo i niezawodność.
niezawodno

•

Wąski
ski panel czytnika pozwala na wykorzystanie w ramie drzwi szklanych.
lanych.

•

Kilka interfejsów wejścia
cia i wyjścia
wyj

Parametry
•

Zasilanie robocze: 12V DC;

•

Obciążenie: < 200mA

•

Interfejs: RS485

•

Dyskretne wejścia; 2

•

Wyjścia przekaźnikowe: 2

•

Parametry wyjściowe;
ciowe; 10A/ 250VAC, 10A / 30VDC

•

Pojemność systemu i użytkowników:
żytkowników: Każdy
Ka
system może się składać maksymalnie z 63
zamków, gdzie go każdego
dego zamka można
mo
przypisać maksymalnie 128 użytkowników.
u

•

Pamięć: 100 zdarzeń

•

Maksymalna długość kabla sieciowego to 100m; Natomiast maksymalna długość
długo pomiędzy
czytnikiem ściennym
ciennym a sterownikiem z 4 przewodami i o przekroju jednego przewodu
minimum 1mm nie może
e przekroczyć
przekroczy 50m. Połączenie pomiędzy
dzy elektrozaczepem a
sterownikiem to 14-24
24 AWG.

2.4 Handheld (ręczny
czny programator zamków i odczyt zdarzeń)
zdarze
Za pomocą Handhelda nie tylko można
mo
wykonać ustawienia zamka i karty, ale również
równie sczytać
historię zdarzeń z zamka.
Parametry
•

Zasilanie Handhelda: akumulator litowy 3.7 V, ładowany przez Port USB.

•

Komunikacja bezprzewodowa w technologii NFC z Cylindrami

•

Automatyczne wyłączenie
czenie po 2 min nieużywania
nieu
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•

Dane: może zapisać 6300 zdarzeń
zdarze i zarządzać 3000 użytkowników

•

Jedno ładowanie baterii pozwala na miesiac pracy

2.5. Karta
•

Częstotliwość pracy: 13.56 MHz

•

Typ karty: Karta
arta Mifare S50, S70

•

Odległości
ci odczytu/zapisu: 2.5~10cm

•

Czas zapisu/odczytu: 1~2ms

•

Temperatura pracy: -20°C ～55°C
～

•

Przechowywanie danych: >10 lat

•

Klasa ochrony: IP67

3. Instalacja produktu
3.1. Instrukcja instalacji E-Cylindra
E
Instalację należy wykonać we
e własnym zakresie,
zakresie zgodnie z procedują montażu
monta wkładek na klucze,
lub zlecić montaż wyspecjalizowanej firmie instalacyjnej.

3.2. Instrukcja instalacji E-handle
E
Zamek należy zamontować we własnym zakresie, analogicznie do montażu
monta klamki z szyldem,
szyldem lub
zlecić montaż wyspecjalizowanej firmie instalacyjnej. Można posłużyć się
ę schematem
otworowania zwartym na ostatniej stronie niniejszej instrukcji.
WAŻNE !!! Napis „TOP” na trzpieniu klamki musi być
by zwrócony do góry!!!
góry

3.3. Instrukcja instalacji Kontroli Dostępu
Dos
(E-Access
Access Control)
Kontroler dostępu należyy zainstalować
zainstalowa i podłączyć zgodnie z dostarczanymi schematami
montażu, lub zlecić instalację wyspecjalizowanej firmie instalacyjnej.

4. Pierwsze uruchomienie systemu
Ten rodzaj systemy posiada dwa tryby zarządzania,
zarz dzania, które wybiera operator w zależności
zale
od jego
wymagań.
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1. Tryb Zarządzania Kartą:: dodawanie/usuwanie kart użytkowników
u ytkowników kartą
kart zarządzającą, ale
nie ma tu możliwości
ci odczytu zdarzeń.
zdarze
2. Tryb Zarządzania
dzania Handheldem: Dodawanie/usuwanie
D
kart użytkowników
ytkowników oraz odczyt
zdarzeń poprzez Handheld,
System zarządzania
dzania przez Handheld, daje większe
wi
możliwości
ci obsługi i sprawia, że praca będzie
łatwiejsza i wygodniejsza!
Można wybrać tylko jeden rodzaj zarządzania.
zarz
Jeśli od początku
ku system działał w trybie
zarządzania kartą, oznacza to, że nie możemy
mo
użyć w nim trybu zarządzania
dzania Handheldem.

Podobnie, jeśli od początku
tku system działał w trybie zarządzania
zarz dzania Handheldem - nie możemy użyć
w tym trybie, trybu zarządzania
dzania kartą.
kart Jeśli zajdzie
zie potrzeba zmiany trybu, należy
nale zdjąć pokrywę
szyldu od strony wewnętrznej,
trznej, przycisnąć
przycisn przycisk reset. Usłyszysz dźwięk
ęk di-di-di-di,
di
co oznacza
że oba tryby są nieaktywne (oraz wszystkie używane
u
karty przestają działać),
działać następnie można
zmienić tryb zarządzania.

4.1 Tryb zarządzania
dzania kartą
kart
Jeśli użytkownik
ytkownik wybierze tryb zarządzania
zarzą
kartą,, w systemie potrzebne będzie
bę
tylko elektroniczny
zamek, karta zarządzająca,
ca, karta użytkownika,
uż
kontroler dostępu
pu (jako opcja, w zależności
zale
od
wymagań klienta). Należy pamiętać
ętać, że
e ten tryb nie pozwala na sczytywanie zdarzeń.
zdarze Wszystkie
operacje przedstawione są poniżej:
żej:

4.1.1 Dodawanie/usuwanie Karty Zarządzającej
Zarz
Należy zdemontować pokrywę
ę panelu (znajdującą
(znajduj
się od wewnętrznej
trznej strony pomieszczenia) i
następnie nacisnąć mikro
kro przycisk znajdujący
znajduj
się na płytce drukowanej , następnie
nast
usłyszysz
pojedynczy dźwięk “di——”,
”, który oznacza wejście
wej
urządzenia
dzenia w Tryb Zarządzania
Zarzą
Kartą.
Przyłóż Kartę Zarządzającą do czytnika urządzenia.
urz
Usłyszysz dźwięk “di—
—”, który oznacza
powodzenia dodania Karty Zarządzaj
ądzającej. Jeśli usłyszysz dźwięk “di-di-da--”, to oznacza
niepowodzenie dodania Karty Zarządzającej.
Zarzą
Przyłóż Kartę zarządzającą do czytnika. Usłyszysz dźwięk
d
“di—di”,
di”, który oznacza usunięcie
usuni
Karty
Zarządzającej,
cej, a tym samym usunięcie
usunię
wszystkich kart użytkowników,
ytkowników, którymi zarządzała
zarz
ta Karta
Zarządzająca.
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4.1.2 Dodawanie/Usuwanie Karty Użytkownika
U
Przyłóż Kartę Zarządzającą do czytnika, usłyszysz dźwięk
d
“di—di—da—da
da—“, czyli wejście w tryb
programowania Kart Użytkownika.
ytkownika. Następnie
Nast
przyłóż niezarejestrowaną
ą Kartę
Kart Użytkownika –
usłyszysz dźwięk “di—”,
”, który oznacza powodzenie dodania Karty Użytkownika/
U ytkownika/
Jeśli chcesz usunąć Kartę Użytkownika,
ytkownika, przyłóż
przyłó Kartę Zarządzającą do czytnika, usłyszysz dźwięk
d
“di—di—da—da—“, czyli wejście
cie w tryb programowania
programow
Kart Użytkownika,
ytkownika, a następnie
nast
przyłóż
zarejestrowaną kartę użytkownika
ytkownika – usłyszysz dźwięk ” di—di—“,
“, który oznacza powodzenie
usunięcia Karty Użytkownika.

4.1.3 Specjalne Operacje – jeśli Karta Użytkownika
ytkownika została zgubiona
Jeśli karta użytkownika została
tała zgubiona, jedynym sposobem na jej usunięcie
usuni
usunię
jest usunięcie Karty
Zarządzającej,
cej, a co za tym idzie, usunięcie
usuni
wszystkich Kart Użytkowników
ytkowników i re-konfigurację
re
systemu.
PS:
Karta Zarządzająca może wyłącznie
ącznie dodać/usunąć
doda
kartę użytkownika,
ytkownika, nie może
mo otworzyć zamka!
Każdy zamek może mieć maksymalnie jedną
jedn Kartę Zarządzającą. Jeślili system
syst
zostanie
rekonfigurowany to wszystkie Karty Użytkowników
U
zostaną usunięte.
Jeślili zostanie zgubiona Karta Zarządzająca,
Zarzą
proszę o kontakt z dostawcą,
ą, aby zamówić nową
zainicjowaną Kartę Zarządzającą
ą ą najszybciej jak to możliwe.
mo

4.2 Tryb zarządzania
dzania Handheldem
Jeślili zostanie wybrany Tryb Zarządzania
Zarzą
Handheldem:

4.2.1 Ustawienie Czasu Systemu i Zmiana Kodu Systemu
A Ustawienie Czasu Systemu
Przytrzymaj "On/Off" aby uruchomić Handheld i wprowadź ośmiu
miu cyfrowy Kod Systemu (domyślny
(domy
Kod Systemu to: 66666666);
Wybierz “1. Handset Setting” z menu Handhelda i “1.2 Set System Time” aby zmienić
zmieni czas i datę
Handhelda.
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B Zmiana Kodu Systemu
Wybierz “1. Handset Setting”, wybierz “1.1 Set
Se Syscode”, wprowadź stary Kod Systemu, naciśnij
naci
„OK” i wprowadź dwukrotnie nowy ośmiu
o miu cyfrowy Kod Systemu. (Przechodząc
(Przechodz do kolejnej linii
strzałką w dół na klawiaturze)
PS:
Nowy Kod Systemu musi być ośmio
śmio cyfrowy. Jest on kodem całego systemu. Jest ważny,
wa
więc
proszę o jego zapamiętanie.
tanie. W przypadku zgubienia Kodu Systemu, należy
nale odesłać
odesła Handheld do
firmy SEGAL

4.2.2 Ustawienia Numeru Pokoju (Zamka)
Wybierz „2.1 Set room No.”, wprowadź
wprowad numer pokoju (zamka), następnie
pnie zdejmij tylną
tyln pokrywę
zamka, naciśnij przycisk resetu – usłyszysz dźwięk
d
“di—”.
”. Wtenczas proszę skomunikować
Handheld z zamkiem (przyłożyćć Handheld do czytnika zamka) i pojawi się
si ” Set Room No. Set ok”,
co oznacza powodzenie operacji.
PS:
Operator może użyć liter lub cyfr aby ustawić
ustawi numer pokoju (zamka), ale proszę
prosz zwrócić uwagę,
że
e dwa zamki w systemie nie mogą mieć tej samej nazwy.
Zdejmij tylną pokrywę zamka i naciśnij
naciś przycisk resetu, który służyy do automatycznej aktualizacji
Kodu Systemu i czasu zamka.
Gdy Handheld lub karta komunikuje się z zamkiem, CC710S/720S należy
ży najpierw nacisnąć
nacisn
funkcję wake up, jeślili CC510S/520S i HD710/720 nie trzeba wzbudzać
wzbudza zamka, tylko przyłożyć
przyło
Handheld lub kartę do czytnika.

4.2.3 Dodawanie Użytkownika
ytkownika
Wybierz “3.1 Register Card”, umieść kartę użytkownika
ka na czytniku Handhelda, wpisz nazwę
nazw
użytkownika i wciśnij
nij „OK” na klawiaturze. Na wyświetlaczu
wy wietlaczu zobaczysz” Register Card Ok”, co
oznacza powodzenie wykonanej operacji.

4.2.4 Ustawienie Autoryzacji
Wybierz “4.1 Set Authorization”, wprowadź
wprowad nazwę użytkownika,
ka, którego chcesz ustawić
ustawi i naciśnij
“OK”, Wyświetlacz pokaże
e wszystkie numery pokoi w systemie, należy
nale y wybrać
wybra numery pokoi, do
których użytkownik ma mieć dostęp.
dostę Następnie
pnie wybierz ” Sure”, zobaczysz: ” Set Authorization
10

Set OK”, co oznacza powodzenie wykonywanej
wyk
operacji.

4.2.5 Aktualizacja Autoryzacji Zamka
Wybierz opcję“4.2
“4.2 Update lock”, skomunikuj Handset z zamkiem, na wyświetlaczu
wyświetlaczu zobaczysz
“Update Lock, the Update Ok” , co oznacza powodzenie wykonywanej operacji i dodany
użytkownik
może otworzyć ustawione drzwi.

4.2.6 Usuwanie użytkownika
ytkownika
Wybierz “ 4.3 Delete User Card”, wprowadź
wprowad nazwę karty użytkownika,
ytkownika, którego chcesz usunąć.
usun
Następnie
pnie skomunikuj Handheld z zamkiem z którego chcesz usunąć
usun dostęp
dostę użytkownika. Karta
użytkownika zostanie usunięta
ta z zamka.
z
Wybierz “4.4 Invalid Card”, wprowadź
wprowad nazwę karty użytkownika
ytkownika którego chcesz usunąć.
usun
Odnosi
się to do usunięcia karty użytkownika
ytkownika z systemu.

4.2.7 Sczytywanie zdarzeń
ń i odczyt zdarzeń
zdarze
A Sczytywanie zdarzeń
Wybierz “5.1 Collect event” i skomunikuj Handheld
Handheld z zamkiem z którego chcesz pobrać
pobra zdarzenia.
Wyświetlacz pokaże
e “Collect Event, Collect Ok…….” po udanej operacji.
B Odczyt zdarzeń
Odczyt zdarzeń; Dane zdarzeń
ń można
mo
sprawdzić na dwa sposoby. Pierwszy poprzez
wprowadzenie nazwy użytkownika
ytkownika karty, zaś drugi sposób polega na wprowadzeniu nazwy
zamka aby zobaczyć zdarzenia.
•

Wybierz „5.2 Query event”, Wprowadź
Wprowad nazwę karty użytkownika,
ytkownika, i na wyświetlaczu
wy
zobaczysz zdarzenia wybranego użytkownika
u

•

Wybierz ”5.2 Query event”, Wprowadź
Wprowad nazwę zamka, i na wyświetlaczu
ietlaczu sobaczysz
zdarzenia wybranego zamka;

uzyska informacje o użytkowniku należyy wybrać
wybra opcję “5.3 Query
Zapytanie Użytkownika;; aby uzyskać
user” w Handheld, następnie
pnie przyłożyć
przyło
kartę użytkownika
ytkownika do Handheldu i uzyskasz nazwę
nazw
użytkownika karty.
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Zapytanie Zamka; Aby uzyskaćć informacje o zamku. Proszę
Prosz wybrać “ 5.4 Query lock” i następnie
nast
skomunikować Handheld z zamkiem, na wyświetlaczu
wy
pojawi się numer i opis pokoju.

5. Inne Specjalne operacje w Handheld
5.1 Resetowanie Handhelda
Wybierz opcję ”1.3 Reset Handset”
et” , wprowadź
wprowad domyślny
lny kod fabryczny (domyślny
(domy
kod fabryczny
to 12345678 jeślili nie został zmieniony). Po wykonaniu Resetu, wszystkie ustawienia i hasła
Handhelda zostaną usunięte.
te. Proszę
Prosz nie wykonywać tej czynności jeślili nie zachodzi taka
potrzeba.

5.2 Zmiana
miana kodu systemu zamków
Wybierz opcję „2.2 Modify Syscode”, i skomunikuj Handheld z zamkiem aby zaktualizować
zaktualizowa kod
systemu zamka.
PS:
Przy pierwszym użyciu,
yciu, po “1.1 Set Syscode” zmianie kodu systemu, kiedy Handheld zostanie
skomunikowany z zamkiem i kartą
tą,, kod systemu zamka i kod systemu karty zostaje automatycznie
zmieniony, tutaj “Modify Syscode” oznacza że kod systemu może być zmieniany po długim czasie
użytkowania. Aby zmienić kod systemu należy:
nale
1. Wybrać “1.1 Set Syscode” co ustawi nowy kod systemu,
1. Wybrać “2.2Modify Syscode” co zaktualizuje kod systemu zamka,
2. Wybrać “ 3.2Modify Syscode” co zaktualizuje kod systemu karty,

5.3 Resetowanie Zamka
Wybierz opcję “2.4 Reset Lock”, następnie
nast
wprowadź nazwę zamka którego chcesz aktualizować,
aktualizowa
skomunikuj Handheld
ld z zamkiem w celu przywrócenia ustawień
ustawie fabrycznych, po resecie,
wszystkie dane w zamku zostaną
ą skasowane, dlatego proszę
prosz nie wykonywać
wykonywa tej czynności jeżeli
nie jest to wymagane.
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6 Inne funkcje
6.1 Karta Passage (karta przejścia
a)
A Dodaj/usuń kartę Passage
Używając klucza, który jest dołączony do produktów, należy
nale y rozmontowa
rozmontować przykrywkę panelu,
następnie nacisnąć prostokątny
tny przycisk na płytce scalonej (przycisk ten znajduje si
się na wewnętrznej
płytce scalonej). Usłyszenie dźwięku
ęku “di
“di——” oznacza wejście w tryb konfiguracji
racji karty.
Przeciągnij wstępną kartę passage, jeśli
je zamek wyda dźwięk “di—”,
”, oznacza to, że karta passage
została pomyślnie dodana.
Przeciągnij wstępną kartę passage, je
jeśli zamek wyda dźwięk “di-di-da-”,
”, oznacza to, że karta
passage nie została pomyślnie
nie dodana.
Przeciągnij skonfigurowaną kartę
ę passage, jeśli
je zamek wyda dźwięk “di—di”,
di”, oznacza to, że karta
passage została usunięta.
B Działanie karty passage
Przeciągnij skonfigurowaną kartę
ę passage, jeśli
je zamek wyda dźwięk “di—”,
”, a w międzyczasie
mi
zapali
się niebieska dioda, a następnie
pnie czerwona, zamek wszedł w tryb passage; przeciągnij
przeci
kartę ponownie,
zamek wyjdzie z trybu passage.
PS: każdy zamek ma tylko jedną
ą kartę
kart passage, karta passage nie może
że by
być użyta do otwarcia
zamka, może jedynie zmieniać tryb zamka.
Po wejściu
ciu w tryb passage, przeciągnij
przecią
kartę użytkownika raz, zamek będzie
ędzie miał status otwarty;
przeciągnij ponownie, zamek będzie
ędzie miał status zamkni
zamknięty.
6.2 Przywróć zamek do ustawień
ń fabrycznych
Używającc klucza, który jest dołączony do pro
produktów, należyy rozmontować
rozmontowa przykrywkę panelu,
następnie nacisnąć prostokątny
tny przycisk na płytce scalonej przez 5 sekund (przycisk ten znajduje się
si
na wewnętrznej
trznej płytce scalonej), nast
następnie usłyszysz dźwięk “di—di—di—di—
—”
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WAŻNE !!!
Drukować rozmiar rzeczywisty
bez skalowania dokumentu

Schemat tylko dla zamków
HD810/HD820

