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Vezetékezés, bekötés

Kivitel			
Vandálbiztos cink ötvözet
Kimenet			Relés
Telepítési környezet
Kültér/Beltér
Olvasható kártya		
13.56 MHz MIFARE
Kommunikáció		
Bluetooth
Kommunikációs távolság
max. 20m
Visszajelzés		
LED és csipogó
Kimenetek		 Nyitógomb
Nyitási opciók		
kártyával vagy applikációból

Zöld		
NC		
Relé ‘Normal Closed’
Barna		
COM		
Relé Közös pont
Fehér		
NO		
Relé ‘Normal Open’
Fekete		
GND		
12V - bemenet
Piros		
+12V		
12V + bemenet
Sárga		OPEN		Nyitógomb

Kapacitás		
1000 felhasználó
Tápfeszültség		
12V DC
Áramfelvétel		
<90 mA
Olvasási távolság		
2~6 cm
Android verzió		
4.3 vagy újabb
Bluetooth verzió		
4.0 vagy újabb
Relé terhelhetősége
Max. 2 A
Nyitás időzítés		
1-254 másodperc, bistabil
Hőmérséklettűrés
-20°C ~ 60°C
Páratartalom tűrés
0% ~ 98%
Védelmi mutató		
IP66
Méret			
103 x 48 x 19 mm
Tömeg			260 g
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Vandálbiztos, kültérre is szerelhető önálló MIFARE
kártyaolvasó, Bluetooth képes, mobilos applikáción
keresztül vezérelhető

Tulajdonságok, specifikáció

A vezérlő panelnek stabil 12V DC feszültségre van szüksége a
működéshez. A táp pozitívját a +12V-ra, a negatívját a GND-re
és COM-ra kell kötni. Az eszköz képes kezelni feszültségre
záró (NC), valamint feszültségre nyitó (NO) típusú zárakat
egyaránt. Az ábrán látható egy lehetséges mód az egyes
zárak bekötésére. Hagyományos táp esetén a túláram
elkerülése miatt Dióda bekötése is szükséges (a jelölt
részével a + pólus irányában). A nyomógombot az OPEN és a
GND közé kell bekötni.
Visszajelzések
MŰVELET		 LED			HANG
Készenlét
Piros			Programozás
Lassú piros villogás
1 csipogás
Műveleti hiba
-			
3 csipogás
Nyitás		Zöld			1 sípolás

+

Leírás
Az önálló működésű kártyaolvasók nagy biztonságú
eszközök, alkalmasak szinte bármilyen belépőpont
vezérlésére. Telepítésük és használatuk rendkívül egyszerű.
Az S5 egy vandálbiztos, esztétikus MIFARE kártyaolvasó. Az
eszköz Bluetooth-on keresztül képes kommunikálni az
Androidos applikációjával. A zár nyitása lehetséges a 13.56
MHz MF kártyákkal valamint az applikáción belül küldhetőek
úgynevezett 'E-key'-ek, ami nyitást biztosíthat más mobil
készülékek számára is az applikáción belül.
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Applikáció letöltése
Android készülékekre a Google Play áruházban "doormaster
new app" néven találja meg, és töltheti le a programot.
Apple készülékekre az App Store-ban a "doormaster"
kifejezésre keresve találja meg az applikációt
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Relé beállítások
A hozzáadott eszköz neve melletti nyílra kattintva hozhatóak
elő a beállítások. A 'Device Setting' fülre kattintva majd a 'Set
Device Info'-t kiválasztva állítható be a 'Lock Control'
(impulzus mód) időzítése (1-254 másodperc), valamint a
bekapcsolaható az 'Electric Control' ,azaz a bistabil, mód.

Regisztráció
A DoorMaster (Mobile Access) applikáció telepítése után,
győződjön meg róla hogy a mobil készülék csatlakozik a
hálózatra, valamint a Bluetooth be van kapcsolva. Indítsa
el a programot, majd a 'Register'-re kattintva válassza ki
a 'REGISTERED EMAIL ACCOUNT'-ot. A következő mezőket
töltse ki, adja meg e-mail címét, felhasználói nevét, valamint
jelszavát. A 'SUBMIT'-re kattintva, egy megerősítő e-mailt
fog kapni megadott címére. A linkre kattintva aktiválódik a
regisztrációja.
w

Kártya hozzáadása és törlése
A hozzáadott eszköz neve melletti nyílra kattintva hozhatóak
elő a beállítások. A 'Card Manages' fülre kattintva majd a
'SWIPE ADD' / 'SWIPE DELETE' kiválasztva húzhatóak le az
olvasón a hozzáadandó/törlendő kártyák. Eközben az
eszközön a piros LED lassan villogni fog. A sikerességet
sípolás jelzi.

Ajtó nyitás
Az egyik lehetőség, az érvényes feltanított MIFARE kártya
lehúzása. A másik opció, az applikációba belépve, az eszköz
nevére kattintva is nyitható a zár. A legegyszerűbb az alsó sáv
"one key open" fülét választani és a kulcs ikonra nyomni.
Eszköz hozzáadása, mester felhasználó beállítása
Az első mobil készülék, amely csatlakozik az eszközhöz, lesz
a 'szuper' mester felhasználó, valamint 10 további mester
felhasználó vehető fel egy vezérlő panelhez.
A belépéshez adja meg a regisztrált e-mail címét és jelszavát
majd kattintson a 'Login'-re. A vezérlő csatlakoztatása előtt,
nyomja meg lassan egymás után 3x a nyitógombot, ekkor
a vezérlőn a piros LED villogni kezd. Az applikáción belül a
'Device List' fülön a + ikonra kattintva -> 'ADD DEVICE', ekkor
a talált eszközre kattintva, adhatja azt hozzá. Sípolás jelzi a
sikeres hozzáadást.

A kártya hozzáadás és törlés lehetséges a kártyaszámmal is.
Az 'INPUT CARD MANAGER' opciót választva írhatja be a 10
jegyű számot majd adja hozzá (ADD) vagy törölje (DELETE) azt.

E-key küldése
Kiküldhetőek jogosultságok, más regisztrált felhasználóknak
az adott eszközre vonatkozóan. Beállítható, hogy mester vagy
normál felhasználó legyen, valamint állandó vagy időszakos
belépésre legyen jogosult. A hozzáadott eszköz neve melletti
nyílra kattintva hozhatóak elő a beállítások. A 'Manager key'
opciót kiválasztva, majd a 'SEND KEY'-re kattintva adható
meg a fogadó fél e-mail címe, jogosultsági szintje, valamint a
jogosultság ideje. A fogadó üzenetes értesítést kap.
A 'DELETE KEY' opciót választva törölhetőek a kiküldött
kulcsok.
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Gyári beállítások visszaállítása
A hozzáadott eszköz neve melletti nyílra kattintva hozhatóak
elő a beállítások. A 'Device Setting' fülre kattintva majd a
'Device Reset' opciót kiválasztva áll vissza a nyitási idő 5
másodpercre. A felhasználók nem törlődnek.
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Eszköz információk lekérdezése
A "Device Setting" fül alatt a "Gain System Info" opciót
választva, nyomjon rá a "Gain Device Info Again" gombbra.
Ekkor láthatja a relé időzítést, feltanított kártyák és mobilok
számát, a max. lehetséges felhasználót, a zár típusát,
valamint az eszköz verzió számát.
Eszköz törlése
A hozzáadott eszköz neve melletti nyílra kattintva hozhatóak
elő a beállítások. A piros 'DELETE DEVICE' gombot kiválasztva
távolíthatja el az eszközt az applikációból.

Eszköz név változtatás
A hozzáadott eszköz neve melletti nyílra kattintva hozhatóak
elő a beállítások. A 'Device Name' fülön a kék 'számsorra'
kattintva módosítható az eszköz neve.
Felhasználói jelszó módosítás
A kezdőképernyőn jobb alsó sarokban lévő 'Setting' fülre
kattintva hozhatók elő a felhasználói beállítások. A 'User' ->
'Modify Password' kiválasztásával adható meg a jelenlegi és
az új jelszó. A 'SUBMIT' gombbal fogadhatja el.

Minden felhasználó törlése
A hozzáadott eszköz neve melletti nyílra kattintva hozhatóak
elő a beállítások. A 'Device Setting' fülre kattintva majd a
'Clear all cards and phone' opciót kiválasztva törölheti az
összes kártyát és hozzáadott telefont (sajátot is).
Jogosultságok
Szuper mester: mindenhez hozzáfér, bármit állíthat.
Mester: nem változtathat eszköz nevet, relét nem állíthatja,
normál felhasználót nem tehet mesterré.
Normál: csak nyitást végezhet.
Manuális visszaállítás
Vegye el a tápot a készüléktől, majd nyomja folyamatosan a
bekötött nyitó gombot. Miközben nyomva tartja, adja vissza
a tápot. Tartsa nyomva a gombot amíg egy sípolást hall és a
LED pirosan villan. A beállítások visszaállnak, a felhasználók
nem törlődnek!
Minden felhasználó és telefon manuális törlése
A manuális visszaállítás elvégzése után 1 másodperccel ismét
tartsa nyomva a nyitó gombot legalább 10 másodpercig.
Amikor 3 sípolást hall és a LED pirosan villog, akkor sikeres
volt minden adat törlése.
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