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Programozás
Krém műanyag ház
Beltér
125 kHz EM
LED, berregő
Mesterkártya, távirányító
Nyitógomb
Relés
Időzített
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• Tápfeszültség:				
12 V DC
• Áramfelvétel:				<60 mA
• Olvasási távolság:			
~ 50 mm
• Kártya kapacitás:				
1.000 kártya
• Maximális terhelhetőség:			
2A
• Időzítés:				0-5 mp
• Hőmérséklet tűrés:			
-20°C ~ 50°C
• Páratartalom tűrés:			
<90%
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PIROS				12 V DC
FEKETE				GND
SÁRGA				Nyomógomb
FEHÉR				COM
Kék				NO
Zöld				NC

Leírás

Programozás

Az önálló működésű kártyaolvasók nagy biztonságú eszközök, alkalmasak szinte bármilyen belépőpont vezérlésére.
Telepítésük és használatuk rendkívül egyszerű.
Az YK-66R egy egyszerű működésű, beltéri kártyaolvasó.
Műanyag, krém színű házzal kapható. Mesterkártyával és
távirányítóval programozható, használata és beállítása rendkívül egyszerű.

Az eszközt mesterkártya segítségével tudja programozni. Ezt
a következőképp tudja megtenni.
Kettő darab DIP kapcsolót talál a sorkapocs alatt, az egyik
fekete a másik fehér. A bal oldalit kapcsolja fel, majd
kapcsolja be a tápot a kártyaolvasóra. Ez után húzzon le
egymás után két kártyát, majd ismét kapcsolja le a
tápegységet, és kapcsolja le a DIP kapcsolót. Ha
visszakapcsolja a tápot, ismét nyugalmi helyzetbe kerül a
készülék, az első lehúzott kártya a mester tanító, a második a
mester törlő kártya. Ezt ha lehúzza az olvasó előtt.

Az ez után lehúzott kártyákat tudja feltanítani, vagy letörölni.
Végül húzza le ismét a mester kártyát.
A másik DIP kapcsolóval állítható be a nyitási időzítés, ha
a kapcsoló fel van kapcsolva akkor 1 másodperc, ha le van
kapcsolva, akkor 5 másodperc.
Távirányítóval is lehet programozni az eszközt, ehhez szükség
van a mesterkódra. Ennek alapértelmezett beállítása az 1234.
A mesterkód beírása után a CALL gomb megnyomásával tud
belépni a programozási menübe. Amennyiben a menüben 10
másodpercig tétlen, az eszköz visszatér nyugalmi helyzetbe.
Kártya hozzáadása kártyaszámmal:
A programozási menüben nyomja meg a 0-s gombot, majd
írja be a kártyára rányomtatott utolsó 10 számjegyet. A CALL
megnyomása után, beírhatja a következő számot, vagy az
EXIT gomb segítségével kiléphet a menüből.
Kártya hozzáadása:
A programozási menüben nyomja meg az 1-es gombot, majd
húzza le egymás után a kártyákat. Az EXIT gomb megnyomása
után tud kilépni.
Kártya törlése kártyaszámmal:
A programozási menüben nyomja meg a 2-es gombot, majd
írja be a kártyára rányomtatott utolsó 10 számjegyet. A CALL
megnyomása után beírhatja a következő számot, vagy az EXIT
gomb segítségével kiléphet a menüből.
Kártya törlése:
A programozási menüben nyomja meg a 3-as gombot, majd
húzza le egymás után a kártyákat. Az EXIT gomb megnyomása
után tud kilépni.
Az összes kártya törléséhez a 4-es menüpont szükséges.
Mesterkód megváltoztatásához a 8-as menüpontot kell megnyomni. Írja be az új kódot, majd CALL gombbal tisztázza.

Programozás összefoglalása
Kártya hozzáadása:
MENÜ->0->Kártyaszám (10 számjegy)->CALL
MENÜ->1->kártya lehúzás
Kártya törlése:
MENÜ->2->Kártyaszám (10 számjegy)->CALL
MENÜ->3->Kártya lehúzás
MENÜ->4 (az összes kártya törlése)
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Piros
Fekete
Fehér
Kék
Zöld
Sárga
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Bekötési rajz
Szerelési rajz

Bekötési rajz
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