Додавання карток за допомогою МКД

Програмування FK S2-EM.
Мастер-код заводський 123456

Встановлення мастер-коду.
1. Увійдіть у режим програмування
*(мастер-код)#
2. Введіть новий код
0(новий код)#(повтор коду)#
3. Вихід *

Налаштування параметрів реле
2. *(мастер код)#
3. 3(1-99)# встановлення часу утримання в імпульсному режимі або
3. 30# встановлення режиму ON/OFF

Програмування мастер-карток
Додавання/видалення користувачів можливо за допомогою майстер-карток. Майстер-картки входять в
комплект постачання.
УВАГА! Перед додаванням майстер-карток контролер буде скинутий на заводські налаштування!
1. Вимкніть живлення.
2. Натисніть кнопку EXIT та утримуйте її натиснутою.
3. Увімкніть живлення.
4. Після двох звукових сигналів світлодіод горітиме померанчевим.
5. Відпустіть кнопку EXIT.
6. Піднесіть до зчитувача послідовно дві картки. Світло діод перемкнеться на червоний колір. Це
означатиме успішне скидання налаштувань та запис майстер-карток. Перша майстер картка додавання
(МКД), друга – майстер-картка видалення (МКВ).

Налаштування антивзлому
Режим антивзлому може бути застосований після 10 невдалих зчитувань чужих карток. Доступ блокується на
10 хвилин. Може бути скасований піднесенням валідної картки.
1. *(мастер код)#
2. 40# відключено, заводське налаштування
2. 41# доступ буде заблоковано на 10 хв.
2. 5(0…3)# встановлення часу тривожного біпера в хвилинах, заводське налаштування 1 хв.
3. *

Налаштування бипера та світло діода
4. *(мастер код)#
5. 63# звука немає, 62# звук є
6. 61# світлодіод вимкнено, 62# світлодіод працює

Додавання карток
7.
8.
9.
10.

*(мастер код)#
1(піднесіть карту)#
Повторіть крок 2 для всіх карток.
*

Додавання картки з конкретним номером ID (0-999)
1. *(мастер код)#
2. 1(ID)#(піднесіть карту)#
3. *

1. Піднесіть МКД
2. Піднесіть нову картку (одну або декілька)
3. Піднесіть МКД

Додавання групи карток
Можливо додавання одночасно до 2000 карток. Для цього необхідно, щоб картки мали власні номери, які
ідуть підряд. 2000 карток додаються за 3 хвилини.
1. *(мастер код)#
2. 1(номер користувача) # (кількість карток) # (початковий ID картки)#
3. *

Видалення карток
1.
2.
2.
2.
3.

*(мастер код)#
2(номер користувача)#
Або 2(піднесіть карту)#
Або для видалення всіх карток 2(мастер код)#
*

Видалення карток за допомогою МКВ
1. Піднесіть МКВ
2. Піднесіть картку (одну або декілька)
3. Піднесіть МКВ

