
 
 
 
 

 بسمه تعالی 
 رله(   13خروجی )   13راهنمای دستگاه کنترل دسترسی  

 

 

 وضعیت/حالت  LEDچراغ   توضیحات 

به رنگ قرمز خواهد بود. در این وضعیت    LEDوقتی دستگاه در حالت عادی باشد، چراغ  
 می باشد. غیر فعال است و دستگاه آماده اجرای فرامیندستگاه   رله

 قرمز 

 ثابت

 وضعیت نرمال
 بودن رله()باز 

  دستگاه قرمز ثابت است،   LEDوقتی دستگاه در حالت عادی قرار دارد یا به عبارتی چراغ  
طبقه    Masterابتدا بایستی کارت    ،یا چند کارت  طبقه برای یک کارتکاربر جهت تعریف  

بایستی    LEDچراغ  را فقط یکبار زده تا  مورد نظر   نارنجی ثابت گردد. سپس  دستگاه 
طبقه مورد نظر برای آن کارت کارت یا کارت های مورد نظر را یکی پس از دیگری بزند تا  

 د. ها تعریف گرد

 
ثانیه از زدن آخرین کارت به   8الزم به ذکر است دسنگاه بصورت اتوماتیک پس از    نکته: 

 بر می گردد.  قرمز ثابت می شود(  LEDوضیت نرمال )چراغ 

 نارنجی
 ثابت 

کارت  طبقه برای تعریف 
 )ها( 

دستگاه قرمز ثابت است،    LEDوقتی دستگاه در حالت عادی قرار دارد یا به عبارتی چراغ  
  Masterابتدا بایستی کارت    کارتطبقه مورد نظر از یک یا چندین  کاربر جهت حذف  

بار زده تا  طبقه مورد نظر   نارنجی چشمک زن گردد.    LEDچراغ  را دو  سپس  دستگاه 
طبقه مرد نظر از آن  مورد نظر را یکی پس از دیگری بزند تا   بایستی کارت یا کارت های

 د. کارت ها حذف گرد

 
ثانیه از زدن آخرین کارت به   8الزم به ذکر است دسنگاه بصورت اتوماتیک پس از    نکته: 

 می گردد. قرمز ثابت( بر  LEDوضیت نرمال )چراغ 

 نجیرنا
 چشمک زن 

کارت  طبقه برای  حذف
 )ها( 

دستگاه قرمز ثابت است،    LEDوقتی دستگاه در حالت عادی قرار دارد یا به عبارتی چراغ  
ابتدا  مجاز کزدن طبقه ای خاص برای تمامی افراد )با کارت یا بدون کارت(  جهت  کاربر  

دستگاه چشمک زن    LEDچراغ  بار زده تا    سهرا  طبقه مورد نظر    Masterبایستی کارت  
سپس بایستی کلید همان طبقه را فشار داده و  گردد.  قرمز و سبز به صورت یک درمیان  

بزند تا این طبقه برای تمامی افراد با کارت یا    طبقه مورد را برای تایید  Master دوباره  
 بدون کارت مجاز گردند. 

 
مجاز کردن طبقه ای خاص برای تمامی افراد به لحاظ امنیتی تا زمان قطع برق    نکته: 

 سیستم پایدار خواهد ماند و پس از آن غیر فعال می گردد.  

 و سبز   قرمز 
 چشمک زن 

مجاز کردن طبقه ای  
خاص برای افراد با  
 کارت یا بدون کارت



  

 

 

 

 احظار طبقات 

بوق کوتاه زده و   یکدستگاه    بزندکاربر کارت مجاز را    در حالت عادی دستگاه که چراغ قرمز رنگ روشن می باشد اگر
کلید های طبقات مجاز شروع به چشمک زدن می کند که کاربر با فشار کلید چشمک زن، فرمان احضار طبقه    LEDچراغ  

زده  دستگاه بوق ممتدی   )غیر چشمک زن( را فشار دهد ی مجاز کلید طبقه غیر اگر کاربر  را به تابلو فرمان ارسال می کند.  
 . و فرمان احضاری را به تابلو فرمان نمی فرستد

 به تعداد توقف ها می باشد. Masterستگاه شامل کارت های این د نکته:

 برای حذف کارت های گم شده می توان از نرم افزار کامپیوتر دستگاه استفاده کرد.  نکته: 

نکته: اگر برای یک کارت یا تگ فقط یک طبقه تعریف شده باشد، با گرفتن این کارت جلوی دستگاه فقط چراغ شستی  
آن طبقه یک بار چشمک زده و دستگاه یک بوق می زند و فرمان احضار به تابلو ارسال می گردد و دیگر منتظر زدن  

 شستی طبقه توسط کاربر نمی ماند. 

آن طبقه، این طبقه غیر مجاز می    Masterتمامی کاربران مجاز شده باشد با اولین بار زدن کارت   اگر طبقه ای برای  نکته:
 شود.

طبقات بسیار کوشا باشد. دستیابی افراد غیر مجاز به کارت   Masterکاربر بایستی در حفظ و نگهداری کارت های    هشدار: 
 طبقات امکان هر نوع سوء استفاده را فراهم می آورد. Masterهای 

فقط دو سیم زرد و سفید برای  که شامل چهار سیم است   ،دستگاه کنترل دسترسی تک کاناله متصلسیم بندی دستگاه: 
 ز و مشکی کاربردی ندارند.اتصال به تغذیه کاربرد دارد و سیم های قرم 

 


