Fonksiyonlarý ve Kullaným Alanlarý:
MAS Kartlý Tuþsuz Kapý Geçiþ Sistemleri, genel kullaným
(ev, ofis, fabrika vb...) için uygundur.
Anahtar yerine kullanýlan kartýn RF(radyo frekansý) sinyaller ile
bilgi gönderimi sayesinde kilidin açýlmasý daha rahat ve güvenlidir.
Tek bir kartýn farklý ünitelere tanýtýlmasý halinde farklý kapýlarý çok
sayýda anahtar taþýmadan rahatlýkla açabilme imkâný saðlar.

Teknik Özellikler
OKUYUCU ÜNÝTE:

·Her bir Sistemde : 2560 kart kullaným kapasitesi
·Çalýþma Voltajý : 220V AC
·Elektrikli kilit sürücüsü : 10 A
·Kart okuma uzaklýðý : 0 cm –10 cm.
·Çalýþma Sýcaklýðý : -15/60 º

Mas Kartlý Tuþsuz Geçiþ Setiyle Gelen Ürünler
(Kutudan Çýkan Malzemeler):
·Kullaným ve Kurulum Kýlavuzu
·1 adet MAS Kart Okuyucu Modül(RFID)
·2 adet MAS Yönetici Kartý
Not:Yönetici Kartý cihaz ile birlikte, sistemin yalnýzca yönetici
tarafýndan düzenlemesini saðlayan karttýr. Kapý açma amacýyla
kullanýlamaz.
Kullaným yerine göre adedi deðiþtiðinden dolayý Kullanýcý Kartý
pakette bulunmamaktadýr.
Kullanýcý kartlarý ekstra ücret karþýlýðý verilmektedir.

Kullanýcý Kartlarýnýn Kaydedilmesi:
Aþaðýdaki adýmlarý uygulayarak, kullanýcýlara verilecek kartlarýn
sisteme tanýtýlmasýný(kaydedilmesini) gerçekleþtirebilirsiniz.
Not:Kullanýcýlara verilecek kartlarýn tanýtýlmasý esnasýnda 10 saniyeden
fazla beklemek sistemin otomatik olarak kayýt modundan çýkmasýna
sebep olucaktýr.
1) Sisteme enerji baðlantýsýný yapýnýz ve enerji verildikten sonra
20 saniye kadar bekleyiniz. Sistem bekleme süresi sonunda
normal çalýþma moduna geçecektir.(Sadece kýrmýzý led yanacaktýr)
2) Yönetici kartlarýndan birini kart okuyucu ünitesine yaklaþtýrýnýz,
2 kez sesli ikaz duyduktan sonra sarý ýþýðýn aralýklý olarak yandýðýný
(yanýp-söndüðünü) gözlemleyiniz.
3) Yönetici kartýný uzaklaþtýrýnýz
4) Hýzlýca kaydedilecek kartý, okuyucu ünitesine yaklaþtýrýnýz ve
ýþýklý, sesli uyarýlarý takip ediniz.
Not: Yeþil ýþýk ”REC” ve baþarý sesi uyarýsý kaydýn baþarýlý þekilde
kaydedildiðini belirtir.Tanýmlý bir kartýn tekrar kayýt edilmeye çalýþýlmasý
durumunda hiçbir iþlem yapýlmaz.
5) Kýrmýzý ýþýðýn sürekli, sarý ýþýðýn ise aralýklý yanmasýný bekleyiniz,
bu durum kayýt modunda olduðunuzu gösterir.
6) Yeni bir kart kaydý yapmak istiyorsanýz 10sn içerisinde yeni kartý
yaklaþtýrýnýz(sarý ýþýk yanýp sönerken),
4.maddedeki talimatlarý tekrarlayýnýz.
7) Programlama modundan çýkmak istiyorsanýz veya baþka RF ID
giriþ kartý tanýtma iþlemi tamamlandýysa yönetici kartýnýzý tekrar
okuyucu üniteye yaklaþtýrýp kayýt modundan çýkabilirsiniz.
Not: Kart okuyucu üzerindeki tüm ýþýklarýn sönmesini (10 saniye kadar)
bekleyerek de programlama modundan çýkabilirsiniz.

NOT: Yukardaki baðlantý þemasý, panel altlýðý kullanýlýyorsa dikkate
alýnmalýdýr.Ayrýca RF mavi kablosu AsosSTAR panellerde yeþile (C),
BergamaSTAR panellerde gri ( 6 nolu) klemense baðlanmalýdýr.
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uyarý...

DAÝRE ÜNÝTELERÝ

Birçok sayýda kapý ayný kartla açýlmak isteniyorsa kart veya kartlar
istenilen kapýlara baðlý ünitelere ayrý ayrý tanýtýlýr.
Kullanýcý kartlarýnýn kaydedilmesi iþlemleri aynen tekrarlanýr.

Ayný Kartýn Farklý Kapýlarý Açmasý:
1) Yönetici kartýnýzý cihaza yakýnlaþtýrýp 20 saniye boyunca cihaza
okutunuz (kart okuyucunun üzerinden uzaklaþtýrmadan tutunuz,
sesli ve ýþýklý uyarýlarý takip ediniz.)
2) 6 kez yapýlan sesli uyarý ile birlikte bütün ýþýklar yanar.
3) 4 sn bekledikten sonra yeþil ve sarý ýþýk yanýp söner bu silme
modunda olduðunuzu gösterir.
4) Bu esnada Yönetici kartýný uzaklaþtýrýp tekrar okutursanýz tüm
kayýtlý kartlarýn silinme iþlemi baþlar.
5) Sesli uyarý iþlemin bittiðini haber verir ve sistem bekleme moduna
geçer.
6) Bu andan itibaren artýk kullanýcý kartlarý silinmiþ ve yeni kayda
hazýr hale gelmiþtir.
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KARTLI GÝRÝÞ SÝSTEMLERÝ
KULLANMA KILAVUZU
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MAS Tuþsuz Kartlý Geçiþ Sisteminden kullanýcý giriþ kartlarýný
silmek için aþaðýdaki adýmlarý takip ediniz.
Not: Bu iþlemin yapýlabilmesi için yönetici kartýnýzýn yanýnýzda
bulunmasý gerekmektedir.

Tüm Kullanýcý Kartlarýnýn Silinmesi:

