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ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ на ECK-7031

 

Параметри 

• Работен волтаж: DC 12V ±10% 

• Статично ел. напрежение: <100mA 

• Обхват на действие: 1-10cm 

• Капацитет на четеца: 15 000 потребители 

• Вид на картата: 125KHz, EM 

• Работна температура: от -20°C до 60°C 

Свързване: 

Номер Цвят Функция 

1.             Червен +12V 

2. Черен GND 

3. Син NO 

4.            Жълт COM 

5.  Сив NC 

6. Бял OPEN 

Настройки на суичовете: 

 

 

 

RST1    1-2             

 

Нормален режим 

   2-3         

 

Програмен режим 

S2 1S 1 секунда 

5S 5 секунди 

 

 

Инструкции за употреба 

Карти могат да се регистрират или изтриват чрез „Мастър“ 
карта за регистриране или изтриване, или с дистанционно 
за програмиране. 

 

Карта за администрация 

Може да конфигурирате две „Мастър“ карти, едната за 

регистриране, а другата  за  изтриване  на  карти. 

• Изключете  четеца 

• Настройте RST1 на 2-3(програмен режим) 

• Включете  четеца 

• Допрете първата карта за администрация на четеца – тя 

ще се използва като „Мастър“за регистриране на карти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Допрете втората карта  за администрация на четеца - 
тя ще се използва като „Мастър“за изтриване на карти. 

• Ще чуете силна звукова сигнализация 

• Изключете четеца 

• Настройте RST1 на 1-2(нормален режим) 

• Можете да използвате регистрираните „Мастър“ карти 

за администрация (за добавяне и изтриване на карти). 

Добавяне на нови карти 

• Четецът трябва да е в нормален режим и да е включен 
• Допирате „Мастър“ картата за регистриране към четеца 
• Допирате картите, които искате да регистрирате към 

четеца 
• След като всички карти са маркирани, допирате 

отново„Мастър“ картата за регистриране, за да 
потвърдите регистрацията.  

Изтриване на карти 

• Четецът трябва да е в нормален режим и да е включен 
• Допирате „Мастър“ картата за изтриване към четеца 
• Допирате картите, които искате да изтриете към четеца 
• След като всички карти са маркирани, допирате 

отново„Мастър“ картата за изтриване, за да потвърдите 
изтриването.  

Изтриване на всички карти 

• Четецът трябва да е в нормален режим и да е включен 

• Маркирате„Мастър“ картата  за изтриване към четеца 

• Маркирате„Мастър“ картата за регистриране към четеца 

• Маркирате„Мастър“ картата за  изтриване отново към 

четеца 

Дистанционно управление 

Дистанционното за програмиране има 10 бутона  с                                                           

цифри и 2 бутона * и #. 

<1> означава да натиснете бутон 1, <#> означава да 

натиснете бутон #. 

Настройка на времето за отключване 

Когато суич S2 на платката е в позиция "1S", релето 

ще работи за 1 секунда. Когато е в позиция "5S", 

релето ще работи за 5 секунди.

Таблица: 

Влизане в програмен режим 
#  123456 # (123456 е фабричният код, ако сте го сменили, 

трябва да въведете новият програмиращ код) 

Добавяне на нова карта  #  123456 #   23    номер на картата (10-те цифри на картата)   # 

Добавяне на нова карта   #  123456 #   1  прочетете картата   # 

Изтриване на карта #  123456 #   43    номер на картата (10-те цифри на картата)   # 

Изтриване на всички карти #  123456 #   40   0000   # 

Промяна на времето за 
отключване 

#  123456 #   5   ××   # 

Добавяне на мастър карти #  123456 #   91   прочетете последователно 2 празни карти   # 

Изтриване на мастър карти #  123456 #   92   # 

Промяна на програмиращ код #  123456 #   0   нов програмиращ код # повторете новият 
програмиращ код   # 

Ако повече от 10 секунди не извършвате някаква операция, четеца автоматично ще излезе от програмен 

режим. 
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Прехвърляне на данни 

Потребителските данни могат да бъдат експортирани към друг четец за контрол на достъп чрез PROG щифт (4P). 
Данните на оригиналният четец няма да бъдат изтрити. Стъпките на операцията са както следва (A е машината за 

експортиране на данни, B е машината за импортиране на данни): 

 

Стъпка 1: Свържете двете машини A и B (както е показано вдясно).  

Стъпка 2: Включете машината B (машината A не трябва да се захранва) и 

плъзнете картата за управление на машината B върху машината B.  

Прочетете „Масртър“ картите  в следната последователност: карта  за                     

регистриране - карта  за изтриване -  карта  за изтриване  - карта  за 

регистриране (интервалът между всяка карта трябва да е по-малък от 5 

секунди), по това време червената лампичка на машината A мига и зелена 

светлина на машината B мига. 

Стъпка 3: Изчакайте около 30 секунди, машините A и B ще започнат да издават едновременно зввуков сигнал, което 

показва, че данните от картата на машината A са копирани успешно в машината B. 

 

Функция MOD 

MOD "1":  Ако повече от 3 минути не извършвате някаква операция, системата излиза автоматично от "добавяне на 

състояние на картата" (фабричната стойност е състояние "1"). 

MOD "2": Трябва да прекратите стандартния режим, като плъзнете "Мастър карта за регистриране“ (или изключете, за 

да рестартирате). Когато е в програмен режим, всички карти ще извеждат сигнал за отключване (с изключение на 

мастър картите) и картите ще бъдат запазени автоматично. Тази функция е подходяща за специални ситуации (като 

например ако ползвате четец за временна подмяна).  

СХЕМА НА СВЪРЗВАНЕ 


