
Návod a popis funkcí pro klávesnici W1-E
originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého návodu.

FLAJZAR electronics, s.r.o.
       V 1.00 2010



Upozornění:

Před prvním uvedením do provozu se ujistěte, že použitý zdroj napájení má opravdu napětí 12V.

Defaultní master heslo je od výroby přednastaveno na 888888 a nastaví se vždy po totálním resetu.

Návod pro rychlé nastavení klávesnice W1 se čtečkou RFID:

1. Vstup do programovacího režimu:

*  888888  #

2. Výstup z programovacího režimu

*
Tento krok (stisknutí klávesy *) použijte vždy po ukončení programování

Následující kroky provádějte v programovacím režimu, pokud v něm nejste, opakujte krok  1.

3. Změna master hesla

0  novy kód  #  novy kód  #

Nový kód může obsahovat 6 – 8 znaků

4. Přidání uživatele s heslem

1  pořadové číslo uživatele  #  heslo uživatele  #

Pořadové číslo uživatele může být jakékoliv číslo od 1 do 2000
Heslo uživatele může být jakékoliv číslo od 0000 do 9999, kromě čísla 1234
Uživatele můžete přidávat za sebou bez nutnosti opouštět programovací režimu

5. Přidání uživatele s kartou, nebo přívěškem RFID

1  načtěte kartu, nebo přívěšek  #

Uživatele můžete přidávat za sebou bez nutnosti opouštět programovací režim

6. Smazání uživatele s heslem, kartou nebo přívěškem RFID

2  pořadové číslo uživatele  # - pro smazání uživatele s heslem
2  načíst kartu, nebo přívěšek  # - pro smazání uživatele s kartou, nebo přívěškem

Uživatele můžete mazat za sebou bez nutnosti opouštět programovací režim



7. Otevření dveří – aktivace výstupu - mimo programovací režim

Vložte heslo uživatele a stiskněte  # nebo
Přiložte kartu, nebo přívěšek RFID a stiskněte  #

8. Nastavení pracovního režimu

    3  0  # -  režim pouze pro používání karty, nebo přívěšku RFID
    3  1  # -  režim pro používání hesla a karty, nebo přívěšku RFID
    3  2  # -  režim pro používáni hesla, nebo karty a přívěšku RFID

Následující kroky provádějte mimo programovací režim, pokud jste v tomto režimu, stiskněte  *

9. Změna hesla uživatele s heslem

*  pořadové číslo uživatele  #  staré heslo  #  nové heslo  #  nové heslo  #

10. Přidání uživatele s heslem a kartou, nebo přívěškem v režimu používání hesla i karty

*  načíst kartu, nebo přívěšek  #  1234  #  nové heslo  #  nové heslo  #

11. Změna hesla v režimu používání hesla i karty

*  načíst kartu, nebo přívěšek  #  staré heslo  #  nové heslo  #  nové heslo  #

12. Smazání všech uživatelů v programovacím režimu

*  0  0  0  #

Toto je nebezpečná operace při které ztratíte všechny uložené uživatele !!!    Postupujte opatrně.

13. Nastavení času výstupu pro otevření dveří

*  master heslo  #  4  0-10  #  * -  číslo 0-10 je čas v sekundách



V programovacím režimu jsou možná tyto další nastavení:

Povolení kontroly otevřených dveří: 6  0  1
Zakázání kontroly otevřených dveří: 6  0  #

Nastavení času pro délku alarmu: 9  0-3  #  - číslo 0-3 čas v minutách

Zablokování klávesnice po 10x špatné identifikaci: 7  0  1
Alarm po 10x špatné identifikaci: 7  0  2
Základní nastvení bez blokace klávesnice a alrmu: 7  0  #

V případě blokace, nebo alarmu při 10x špatné identifikaci (zadání hesla, načtení karty, nebo 
přívěšku), je takto klávesnice blokována, popřípadě je aktivní alarm po dobu 10 minut !!!

Vypnutí alarmu v případě nedovření dveří, či 10x špatné identifikace, zadejte master heslo, 
nebo načtěte kartu (přívěšek) platného uživatele. V případě nedovřených dveří je nejprve 
zavřete !

Technické parametry:

Napájení: 12 Volt
Spotřeba v klidovém stavu 25 mA +- 5 mA
Spotřeba v aktivním stavu max 60 mA
Klávesnice 12 kláves (2x 6 čísel)
Kapacita paměti pro uživatele 2000
Podporovaný typ karet a přívěšků RFID  EM 125 kHz 
Zatížení výstupu pro otevírání max 20 A
Zatížení alarmového výstupu max 20 A
Pracovní teplota -15 až +60 stupňů Celsia
Pracovní vlhkost 5 až 95% RH
Odolnost krytí antivandal až IP85
Nastavitelný čas pro otvírání dveří 0 až 10 sekund
Nastavitelný čas Alarmu 0 až 3 minuty
Datová komunikace Wiegand Wiegand 26 bit
Možnosti připojení elektromagnetický zámek

externí tlačítko pro otevření dveří
detekce násilně otevřených dveří
detekce dlouho otevřených dveří
externí alarm
datové rozhraní pro připojení další klávesnice, nebo centrály

Rozměry 135x58x26 mm
Čistá váha 550 g
Hrubá váha balení 700 g



Zvuková a optická signalizace:

ČERVENÁ ZELENÁ ŽLUTÁ ZVUK
       LED     LED    LED

Zapnutí          ---     svítí      ---  krátce
Úsporný režim         svítí       ---      ---     ---
Stisk klávesy          ---       ---          --- krátce
Operace úspěšná          ---     svítí                  ---        krátce
Operace chybná          ---       ---      ---           3x krátce
Vstup do programovacího režimu         svítí       ---      --- krátce
V programovacím režimu          ---       ---                svítí     ---
Odchod z programovacího režimu         svítí       ---      --- krátce
Otevření dveří          ---     svítí      --- krátce
Alarm         svítí       ---      --- ALARM

        dle nastavení

Standartní zapojení klávesnice:

Výstup pro elektromagnetický zámek má trvalé napětí 12V a při zadání kódu, nebo přiložení RFID 
přívěšku, se napájení přeruší po nastavenou dobu pro otevření dveří.

Tento výstup je polovodičový a je nutno jej před připojením k zámku negovat !

Dovozce:   FLAJZAR s.r.o.   , Lidéřovice 151, 69661 Vnorovy, tel. +420 518 628 596  

E-mail: flajzar@flajzar.cz , www.flajzar.cz


