Q-P 51A KULLANIM KILAVUZU

ÖZELLİKLER
Sağlanan voltaj
Çalışma akımı
Kullanıcı kapasitesi
Kart Okuma Mesafesi,
Kart Okuma Şekli

DC 12V
80 mA‟dan az
1000 müşteri kartı
8CM‟den fazla
PROXMTY kart.

Çalışma Sıcaklığı
PROGRAMLAMA ŞİFRESİ

Desteklenen kilit, Elektronik civata ve elektronik vuruş
-10-70 C derece
12345

KURULUM
“+” tuşunu kullanarak, panel ve anakart arasındaki vidayı gevşetmek için vidayı sökünüz ve
anakarttan çıkarınız (anakartın altındaki devre kartı) , sonra geçişin kontrollü olmasını istediğiniz
duvara anakartı koyun.

DİKKAT EDİNİZ!
Elektrik voltajının DC12V ve güç kaynağının pozitif ve anot olduğunu onaylayınız.
TALİMATLAR
Hırsızlığa karşı alarm düğmesi normal kapağın yakınındaki, kontrol kartın sol alt köşesinde yer
almaktadır. Sabit açılış zili BI-BI dir.

KONTROLLÜ GEÇİŞİN BAŞLATILMASI
a) Geçiş Kontrol gücünü güç (kırmızı) ışığına bağlayın.
b) Feet2 ve Feet3 ü ,sabit BI-BI sesi ile alarmı J3 „e bağlayın.
c) J3 teki feet2 ve feet3 ü kapatın. Feet1 ve feet2 yi, gücü kapatıp, yeniden başladıktan sonra
bağlayın.
d) Kapı Geçişinin Tamamlanması
(Açıklama: Bu kurulum yalnızca kullanıcı tarafından program şifresini siler. Orijinal program
şifresi “12345” silinmeyecek, diğer bilgiler de revize edilmeyecek.)
GEÇİŞ KONTROL MAKİNE PROGRAMLAMA YÖNTEMİ
“#” tuşu yada “ENT” tuşu : fonskiyon tuşu, program moduna getirir.
a) “#” tuşu ya da “ENT” 4 kez basınız, alarm uzun bir BI alarmı verecektir.
b) Güç(kırmızı), OK (yeşil ), Mod (sarı) aynı anda yanacak.
c) 5 haneli şifreyi girin (orijinali 12345 dır), OK (yeşil ) kapalı, terminal kullanıcılar için
“Program Modunda” başlayacak.
Not: Tüm gelecek adaımlar program moduna giriş ile başlayacak.
“1” TUŞU :ŞİFRE DÜZENLENMESİ
a) “1” tuşuna basılı tutun , MOD (sarı ) ışık yanacak, Güç (Kırmızı), OK (yeşil )ışık kapanacak
b) 5 haneli şifreyi giriniz (Örneğin sizinki 23456), alarm uzun bir BI sesi verecektir. OK(yeşil)
ışık 1 kez , GÜÇ (Kırmızı ), MOD (sarı) yanacak , şifre düzenlenmesi başarılı bir şekilde
tamamlanacaktır.
Not: Şifre saklanılmalıdır. Herhangi bir zamanda program moduna girmeiz için ihtiyacınız
olacaktır. Eğer şifreyi kaybederseniz, lütfen makinenin ilk adımlarını çalıştırın.
“2” TUŞU :KULLANICI KARTI VE KAPI AÇMA ŞİFRESİ KAYDETMEK
“2” tuşuna basın , MODE ışığı (sarı ) yanacak , GÜÇ (Kırmızı ) ve OK(Yeşil) ışıklar
kapanacak.
b) 4 haneli ID numarası girin (Örnek: 0008), GÜÇ (kırmızı ) ve OK (yeşil ) ışık yanacak
c) Girişe ihtiyaç duyulduğunda kullanıcı kartını okutun. “BI” sesi duyacaksınız, OK(yeşil ) ışık
kapanacak, GÜÇ ışığı (kırmızı ) yanacak ; Kullanıcı kartı kaydedilmiş olacaktır.
d) 4 haneli şifreyi giriniz. OK(Yeşil) kapanacak, Güç (kırmızı) yanacak, kapı açma şifresi
kaydedilmiş oalcaktır..
a)

“3” TUŞU :KULLANICI KARTINI VE AÇMA ŞİFRESİNİ SİLMEK
“3” tuşuna basın, 1 kez BI alarmını duyacaksınız, kırmızı ve sarı ışıklar açık, yeşil ışık
kapanacaktır.
b) Silmek gerektiğinde kartı okutun. Alarm 1 kez BI sesi verecektir. Kart silinmiş olacaktır.
(Kartları gurup halinde silin, diğerlerinin hepsi silinecektir)
a)

“4” TUŞU:TÜM KARTLARI SİLMEK
“4”tuşuna basınız : Kısa BI sesi iki kez duyulacaktır. Tüm kaydedilen kartlar ve açma şifreleri
silinecektir.

“5”TUŞU: KAPI AÇMA ZAMANI AYARLAMA
a)
b)

“5” tuşuna basın ,MOD ışığı (sarı) yanacak, GÜÇ (kırmızı) ve OK (yeşil ) kapanacaktır.
2 haneli kapı açma zamanını giriniz. ( 0,5 gibi, bu kapı açma zamanının ayarlandığını
gösterir)
Not: Varsayılan kapı açma zamanı 3 saniyedir.

“6” TUŞU:ÇIKIŞ TUŞU
“6” tuşuna basın,OK ışık (yeşil) 1 kez yanacak, GÜÇ ışığı (kırmızı) yanacak, MOD (sarı) ışık
kapalı olacak. Cihaz program modundan çıkacaktır.
“7” TUŞU :AÇMA MODUNU DÜZENLEME
a) “7” tuşuna basın, OK (yeşil )ışık kapandığı zaman, Mod (sarı), Güç (kırmızı) ışıklar
yanacak.
b) “1” tuşuna basınız, buzzer 1 kez kısa “BI” sesi çıkaracaktır. Mod (sarı) ışık yanacak, kapı
açma modu “Kart ve Şifre” olacaktır.
c) “2” tuşuna basınız ,buzzer 1 kez kısa bir “BI” sesi çıkaracaktır, Mod (sarı) yanacak, kapı açma
mode “Kart ya da şifre” olacaktır.
d) “3”tuşuna basınız, buzzer 1 kez kısa bir “BI” sesi çıkaracaktır, Mod (sarı) yanacak, kapı açma
mode “Kart” olacaktır.
e)
“8” TUŞU: AÇMA ŞİFRESİ DÜZENLEME
a) “8” tuşuna basınız, OK (yeşil ) ışık yandığı zamna , lütfen kartı okutun.
b) Giriş gerekli olduğunda, kullanıcı kartını outunuz, “BI” sesi duyulacak.
c) GÜÇ (kırmızı) ışık kapanacak, OK (yeşil ) ve MOD (sarı ) ışık yanacak.
d) Yeni şifreyi giriniz, “BI” sesi duyulacak, GÜÇ (kırmızı) ışık 1 kez yanacak, tekrar şifreyi
giriniz, buzzer 3 kez “BI” sesi verecek, böylece kullanıcı şifresi düzenlenmiş olacaktır.
“9” TUŞU:KARTLARI TOPLU KAYDETME
a) “9” tuşuna basınız ,Güç (kırmızı) ışık kapanacak, OK(yeşil) ve MOD (sarı) ışık yanacaktır..
b) Aynı şifreyi iki kez giriniz, OK (yeşil) ve GÜÇ (kırmızı) ışıklar sıra ile yanacaktır.
c) Kayıt gerektiğinde kartı okutun, eğer kart tekrar kaydedilirse, cihaz 3 kez BI sesi verecktir,
sonra diğer kartları kaydetmeye devam edebilirsiniz.
d) Tüm kartlar kaydedildikten sonra, moddan çıkmak için # „ye ya da “ENT” „ye ve sonra tüm
program modundan çıkmak için “6” „ya basınız , cihaz tekrar kullanılabilecektir.
Aksesuarlar:
Kontrolör
Kullanım Kılavuzu
Sabit Lastik Tıpa ve Vida

: 1 tane
: 1tane
:1 tane

