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Καρταναγνώστης Wiegand 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Συνδεσμολογία 

Wiegand σύνδεση διαιρούμενου συστήματος (split)

Συνδέουμε τα D0 και D1, με τα αντίστοιχα D0 και D1 της άλλης συσκευής (controller)


Τροφοδοτούμε με 12VDC


No. Χρώμα Επισήμανση Περιγραφή

1 Πράσινο D0 Wiegand 0

2 Λευκό D1 Wiegand 1

3 Κόκκινο +12V Θετική τροφοδοσία ρεύματος

4 Μαύρο GRD Αρνητική τροφοδοσία ρεύματος

Κάρτες / Tags EM 125KHz

απόσταση ανάγνωσης έως 3cm

Τροφοδοσία 12 VDC

Λειτουργία εισόδου Wiegand 26bits

Συνθήκες Λειτουργίας IP65

Διαστάσεις / Βάρος 103x49x22 mm / 92gr

Κατασκευή ABS
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Βιομετρικό - Πληκτρολόγιο Αφής - Bluetooth 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Προγραμματισμός 
Αρχικός κωδικός Master 123456

Προσοχή: Σας συμβουλεύουμε για λόγους ασφαλείας να αλλάξετε τον αρχικό κωδικό Master

Αλλαγή Κωδικού Master:	 Πατάμε * κωδικό Master #, στην συνέχεια πατάμε 0, τον νέο 
κωδικό Master και # πατάμε ξανά τον νέο κωδικό Master και #, στην συνέχεια πατάμε * 	 

(Ο κωδικός Master μπορεί να είναι 6 ψηφία)


Στην περίπτωση που ξεχάσουμε τον κωδικό Master θα χρειαστεί να κάνουμε επαναφορά των 
εργοστασιακών ρυθμίσεων ως εξής, αφαιρούμε την τροφοδοσία, στην συνέχεια επαναφέρουμε 
την τροφοδοσία έχοντας βραχυκυκλωμένα τα κίτρινο και μαύρο καλώδια  θα ακουστούν δύο 
τόνοι. Διαχωρίζουμε τα 2 καλώδια και δείχνουμε την Κάρτα Master Card. (Περιλαμβάνεται)


Περιγραφή
Είσοδος σε 
κατάσταση 
προγρ/σμού

Μενού Επιλογές
Έξοδος από 
κατάσταση 
προγρ/σμού

Αποθήκευση κάρτας 
Χρήστη με θέση

* Κωδικός 
Master # 1 Επιλογή θέσης (100-987) # 

Δείχνω κάρτα * *

Αποθήκευση κωδικού PIN 
Χρήστη με θέση

* Κωδικός 
Master # 1 Επιλογή θέσης (100-987) # 

Πατάω νέο PIN # (4-6 ψηφία) * *

Αποθήκευση δακτυλικού 
αποτυπώματος Χρήστη 
με θέση

* Κωδικός 
Master # 1 Επιλογή θέσης (0-98) # Δείχνω 

δακτυλικό αποτύπωμα 3 φορές * *

Διαγραφή (Κάρτα/PIN/
δακτυλικό αποτύπωμα) 
Χρήστη με θέση

* Κωδικός 
Master # 2 Επιλογή θέσης (0-98,100-987) # * *

ΠΡΟΣΟΧΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ 
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

* Κωδικός 
Master # 2 Κωδικός Master # * *

Χρόνος σε δευτερόλεπτα 
που ανοίγει το ρελέ

* Κωδικός 
Master # 3 0 - 99 # *

Υποστήριξη χρηστών Μέχρι 888 κάρτες/tags ή και κωδικούς PIN

και 99 δακτυλικά αποτυπώματα 

Τύπος κάρτας/tag και PIN 125KHz EM, ανάγνωση στα 2 με 6 εκατοστά

PIN 4-6 ψηφία (εκτός από 8888)

Τρόποι εισόδου Με κάρτα/tag, PIN, δακτυλικό αποτύπωμα, iOS/Android App

Λειτουργία εισόδου / φορτίο 
ρελέ 1 ρελέ NO/COM/NC, χρόνος 1-99 sec / 2 Amp

Wiegand 26 - 44 Bits

Τροφοδοσία / Κατανάλωση 12VDC / Αναμονή 60mA, Λειτουργία 150mA

Φυσικά χαρακτηριστικά 
(Διαστάσεις/Βάρος)

Κέλυφος Zinc-Alloy anti-vandal

L148xW44xD22(mm)/330g

Συνθήκες λειτουργίας Αδιάβροχο IP66

-30oC έως +60oC / υγρασία 0% - 98%
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Είσοδος 

Δείχνουμε την κάρτα στην συσκευή είτε πατάμε το PIN και # είτε αγγίζουμε με το δάκτυλο

Η ένδειξη θα γίνει πράσινη και θα ηχήσει ένας τόνος.


Προσθήκη Χρήστη Κάρτας, PIN ή δακτυλικού αποτυπώματος - Παράδειγμα 
Πατάμε * Κωδικό Master #, μετά πατάμε 1 και στην συνέχεια την θέση 100 και #, τώρα πατάμε 
το PIN πχ 1111 και #, συνεχίζουμε πατώντας την θέση 0 και #, τώρα αγγίζει ο Χρήστης 2 με το 
δάκτυλο 3 φορές, στη συνέχεια πατάμε 101 και #, τώρα δείχνουμε την κάρτα 1, πατάμε * και 
ξανά * για να επιστρέψουμε σε κατάσταση αναμονής.

	 	 (Μπορούμε να επαναλάβουμε πατώντας την επόμενη θέση      	 	 	                
	 για προσθήκη όλων των Χρηστών πριν επιστρέψουμε σε κατάσταση αναμονής)

Λίγο αργότερα θέλουμε να προσθέσουμε και άλλον χρήστη. Πατάμε ξανά * Κωδικό Master #, 
Μετά πατάμε 1 και στην συνέχεια το 1 και #, τώρα αγγίζει με το δάκτυλο ο Χρήστης 4, τρεις 
φορές, πατάμε * και ξανά * για να επιστρέψουμε σε κατάσταση αναμονής.


Ορίζουμε ακριβώς την θέση των καρτών/tags και κωδικών PIN σε 888 (100 με 987) θέσεις και 
τα δακτυλικά αποτυπώματα σε 99 (0-98) θέσεις. Χρειάζεται να κρατήσουμε αρχείο αντιστοιχίας 
Xρήστη και κάρτας/tag, κωδικού PIN ή δακτυλικού αποτυπώματος, για να μπορούμε 
μελλοντικά να αφαιρέσουμε εύκολα συγκεκριμένο Xρήστη απο το σύστημα.


Διαγραφή Χρήστη 
Ο Xρήστης 4 αποχωρεί και ο Χρήστης 3 έχασε την κάρτα του (βλέπε παρακάτω πίνακα)

Πατάμε * Κωδικό Master #, μετά πατάμε 2 και στην συνέχεια την θέση 1 και #, συνεχίζουμε 
πατώντας την θέση 101 και #, πατάμε * και ξανά * για να επιστρέψουμε σε κατάσταση 
αναμονής.


Σύντομος Προγραμματισμός 
Με την κάρτα Master Card: 

Προσθήκη Χρήστη 
Δείχνουμε την κάρτα Master Card, θα ακουστεί τόνος και η ένδειξη θα γίνει κίτρινη. Συνεχόμενα 
δείχνουμε τις κάρτες ή και τα δακτυλικά αποτυπώματα των χρηστών, (το δακτυλικό αποτύπωμα 
το δείχνουμε 3 φορές) ή και πληκτρολογούμε το PIN και μετά # κάθε φορά επιβεβαιώνουμε με 
πράσινη ένδειξη και νέο ηχητικό τόνο και στην συνέχεια δείχνουμε ξανά την κάρτα Master Card, 
ακούμε ξανά τόνο και το σύστημα έρχεται σε κατάσταση αναμονής.

Διαγραφή Χρήστη 
Δείχνουμε την κάρτα Master Card 2 φορές, θα ακουστεί τόνος και η ένδειξη θα γίνει κίτρινη. 
Συνεχόμενα δείχνουμε τις κάρτες ή και τα δακτυλικά αποτυπώματα των χρηστών ή 
πληκτρολογούμε το PIN με #, που θέλουμε να αφαιρέσουμε, κάθε φορά επιβεβαιώνουμε με 
πράσινη ένδειξη και νέο ηχητικό τόνο και στην συνέχεια δείχνουμε ξανά την κάρτα Master Card 
αφαίρεσης χρηστών, ακούμε ξανά τόνο και το σύστημα έρχεται σε κατάσταση αναμονής.


Για την χρήση εφαρμογής (app) διαβάστε το φυλλάδιο στα αγγλικά (Περιλαμβάνεται) - Οι χρήστες που 
δημιουργούνται ακολουθώντας τις παραπάνω οδηγίες δεν σχετίζονται με την εφαρμογή (app)


Θέση Χρήστης Μέσο

100 Χρήστης 1 PIN

0 Χρήστης 2 Δακτυλικό αποτύπωμα

101 Χρήστης 3 Κάρτα 1

1 Χρήστης 4 Δακτυλικό αποτύπωμα
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Συνδεσμολογία 

Στην περίπτωση Wiegand σύνδεσης, διαιρούμενου συστήματος (split)

συνδέουμε τα D0 και D1, με τα αντίστοιχα D0 και D1 της άλλης συσκευής.

No. Χρώμα Επισήμανση Περιγραφή

1 Κόκκινο +12V Θετικός πόλος τροφοδοσίας

2 Μαύρο GRD Αρνητικός πόλος τροφοδοσίας

3 Μπλε NO Ρελέ κανονικά ανοικτή επαφή

4 Μωβ COM Ρελέ κοινή επαφή

5 Πορτοκαλί NC Ρελέ κανονικά κλειστή επαφή

6 Πράσινο D0 Wiegand 0 (Προαιρετικό)

7 Λευκό D1 Wiegand 1 (Προαιρετικό)

8 Κίτρινο OPEN Κουμπί Εξόδου (Προαιρετικό)

9 Καφέ CONTACT Επαφή Πόρτας (Προαιρετικό)

10 Γκρι ALARM Οδηγός σειρήνας συναγερμού (Προαιρετικό)
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Βιομετρικό - Πληκτρολόγιο Αφής 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Προγραμματισμός 
Αρχικός κωδικός Master 123456

Προσοχή: Σας συμβουλεύουμε για λόγους ασφαλείας να αλλάξετε τον αρχικό κωδικό Master

Αλλαγή Κωδικού Master:	 Πατάμε * κωδικό Master #, στην συνέχεια πατάμε 0, τον νέο 
κωδικό Master και # πατάμε ξανά τον νέο κωδικό Master και #, στην συνέχεια πατάμε * 	 

(Ο κωδικός Master μπορεί να είναι 6 ψηφία)


Στην περίπτωση που ξεχάσουμε τον κωδικό Master θα χρειαστεί να κάνουμε επαναφορά των 
εργοστασιακών ρυθμίσεων ως εξής, αφαιρούμε την τροφοδοσία, στην συνέχεια επαναφέρουμε 
την τροφοδοσία έχοντας βραχυκυκλωμένα τα κίτρινο και μαύρο καλώδια  θα ακουστούν δύο 
τόνοι. Διαχωρίζουμε τα 2 καλώδια και δείχνουμε την Κάρτα Master Card. (Περιλαμβάνεται)


Περιγραφή
Είσοδος σε 
κατάσταση 
προγρ/σμού

Μενού Επιλογές
Έξοδος από 
κατάσταση 
προγρ/σμού

Αποθήκευση κάρτας 
Χρήστη με θέση

* Κωδικός 
Master # 1 Επιλογή θέσης (100-987) # 

Δείχνω κάρτα * *

Αποθήκευση κωδικού PIN 
Χρήστη με θέση

* Κωδικός 
Master # 1 Επιλογή θέσης (100-987) # 

Πατάω νέο PIN # (4-6 ψηφία) * *

Αποθήκευση δακτυλικού 
αποτυπώματος Χρήστη 
με θέση

* Κωδικός 
Master # 1 Επιλογή θέσης (0-98) # Δείχνω 

δακτυλικό αποτύπωμα 3 φορές * *

Διαγραφή (Κάρτα/PIN/
δακτυλικό αποτύπωμα) 
Χρήστη με θέση

* Κωδικός 
Master # 2 Επιλογή θέσης (0-98,100-987) # * *

ΠΡΟΣΟΧΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ 
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

* Κωδικός 
Master # 2 Κωδικός Master # * *

Χρόνος σε δευτερόλεπτα 
που ανοίγει το ρελέ

* Κωδικός 
Master # 3 0 - 99 # *

Υποστήριξη χρηστών Μέχρι 888 κάρτες/tags ή και κωδικούς PIN

και 99 δακτυλικά αποτυπώματα 

Τύπος κάρτας/tag και PIN 125KHz EM, ανάγνωση στα 2 με 6 εκατοστά

PIN 4-6 ψηφία (εκτός από 8888)

Τρόποι εισόδου Με κάρτα/tag, PIN, δακτυλικό αποτύπωμα

Λειτουργία εισόδου / φορτίο 
ρελέ 1 ρελέ NO/COM/NC, χρόνος 1-99 sec / 2 Amp

Wiegand 26 - 44 Bits

Τροφοδοσία / Κατανάλωση 12VDC / Αναμονή 60mA, Λειτουργία 150mA

Φυσικά χαρακτηριστικά 
(Διαστάσεις/Βάρος)

Κέλυφος Zinc-Alloy anti-vandal

L148xW44xD22(mm)/330g

Συνθήκες λειτουργίας Αδιάβροχο IP66

-30oC έως +60oC / υγρασία 0% - 98%
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Είσοδος 

Δείχνουμε την κάρτα στην συσκευή είτε πατάμε το PIN και # είτε αγγίζουμε με το δάκτυλο

Η ένδειξη θα γίνει πράσινη και θα ηχήσει ένας τόνος.


Προσθήκη Χρήστη Κάρτας, PIN ή δακτυλικού αποτυπώματος - Παράδειγμα 
Πατάμε * Κωδικό Master #, μετά πατάμε 1 και στην συνέχεια την θέση 100 και #, τώρα πατάμε 
το PIN πχ 1111 και #, συνεχίζουμε πατώντας την θέση 0 και #, τώρα αγγίζει ο Χρήστης 2 με το 
δάκτυλο 3 φορές, στη συνέχεια πατάμε 101 και #, τώρα δείχνουμε την κάρτα 1, πατάμε * και 
ξανά * για να επιστρέψουμε σε κατάσταση αναμονής.

	 	 (Μπορούμε να επαναλάβουμε πατώντας την επόμενη θέση      	 	 	                
	 για προσθήκη όλων των Χρηστών πριν επιστρέψουμε σε κατάσταση αναμονής)

Λίγο αργότερα θέλουμε να προσθέσουμε και άλλον χρήστη. Πατάμε ξανά * Κωδικό Master #, 
Μετά πατάμε 1 και στην συνέχεια το 1 και #, τώρα αγγίζει με το δάκτυλο ο Χρήστης 4, τρεις 
φορές, πατάμε * και ξανά * για να επιστρέψουμε σε κατάσταση αναμονής.


Ορίζουμε ακριβώς την θέση των καρτών/tags και κωδικών PIN σε 888 (100 με 987) θέσεις και 
τα δακτυλικά αποτυπώματα σε 99 (0-98) θέσεις. Χρειάζεται να κρατήσουμε αρχείο αντιστοιχίας 
Xρήστη και κάρτας/tag, κωδικού PIN ή δακτυλικού αποτυπώματος, για να μπορούμε 
μελλοντικά να αφαιρέσουμε εύκολα συγκεκριμένο Xρήστη απο το σύστημα.


Διαγραφή Χρήστη 
Ο Xρήστης 4 αποχωρεί και ο Χρήστης 3 έχασε την κάρτα του (βλέπε παρακάτω πίνακα)

Πατάμε * Κωδικό Master #, μετά πατάμε 2 και στην συνέχεια την θέση 1 και #, συνεχίζουμε 
πατώντας την θέση 101 και #, πατάμε * και ξανά * για να επιστρέψουμε σε κατάσταση 
αναμονής.


Σύντομος Προγραμματισμός 
Με την κάρτα Master Card: 

Προσθήκη Χρήστη 
Δείχνουμε την κάρτα Master Card, θα ακουστεί τόνος και η ένδειξη θα γίνει κίτρινη. Συνεχόμενα 
δείχνουμε τις κάρτες ή και τα δακτυλικά αποτυπώματα των χρηστών, (το δακτυλικό αποτύπωμα 
το δείχνουμε 3 φορές) ή και πληκτρολογούμε το PIN και μετά # κάθε φορά επιβεβαιώνουμε με 
πράσινη ένδειξη και νέο ηχητικό τόνο και στην συνέχεια δείχνουμε ξανά την κάρτα Master Card, 
ακούμε ξανά τόνο και το σύστημα έρχεται σε κατάσταση αναμονής.


Διαγραφή Χρήστη 
Δείχνουμε την κάρτα Master Card 2 φορές, θα ακουστεί τόνος και η ένδειξη θα γίνει κίτρινη. 
Συνεχόμενα δείχνουμε τις κάρτες ή και τα δακτυλικά αποτυπώματα των χρηστών ή 
πληκτρολογούμε το PIN με #, που θέλουμε να αφαιρέσουμε, κάθε φορά επιβεβαιώνουμε με 
πράσινη ένδειξη και νέο ηχητικό τόνο και στην συνέχεια δείχνουμε ξανά την κάρτα Master Card 
αφαίρεσης χρηστών, ακούμε ξανά τόνο και το σύστημα έρχεται σε κατάσταση αναμονής.


Θέση Χρήστης Μέσο

100 Χρήστης 1 PIN

0 Χρήστης 2 Δακτυλικό αποτύπωμα

101 Χρήστης 3 Κάρτα 1

1 Χρήστης 4 Δακτυλικό αποτύπωμα
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Συνδεσμολογία 

Στην περίπτωση Wiegand σύνδεσης, διαιρούμενου συστήματος (split)

συνδέουμε τα D0 και D1, με τα αντίστοιχα D0 και D1 της άλλης συσκευής.

No. Χρώμα Επισήμανση Περιγραφή

1 Κόκκινο +12V Θετικός πόλος τροφοδοσίας

2 Μαύρο GRD Αρνητικός πόλος τροφοδοσίας

3 Μπλε NO Ρελέ κανονικά ανοικτή επαφή

4 Μωβ COM Ρελέ κοινή επαφή

5 Πορτοκαλί NC Ρελέ κανονικά κλειστή επαφή

6 Πράσινο D0 Wiegand 0 (Προαιρετικό)

7 Λευκό D1 Wiegand 1 (Προαιρετικό)

8 Κίτρινο OPEN Κουμπί Εξόδου (Προαιρετικό)

9 Καφέ CONTACT Επαφή Πόρτας (Προαιρετικό)

10 Γκρι ALARM Οδηγός σειρήνας συναγερμού (Προαιρετικό)
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Βιομετρικό - Πληκτρολόγιο Αφής - Wi-Fi 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Προγραμματισμός 
Αρχικός κωδικός Master 123456

Προσοχή: Σας συμβουλεύουμε για λόγους ασφαλείας να αλλάξετε τον αρχικό κωδικό Master

Αλλαγή Κωδικού Master:	 Πατάμε * κωδικό Master #, στην συνέχεια πατάμε 0, τον νέο 
κωδικό Master και # πατάμε ξανά τον νέο κωδικό Master και #, στην συνέχεια πατάμε * 	 

(Ο κωδικός Master μπορεί να είναι 6 ψηφία)


Στην περίπτωση που ξεχάσουμε τον κωδικό Master θα χρειαστεί να κάνουμε επαναφορά των 
εργοστασιακών ρυθμίσεων ως εξής, αφαιρούμε την τροφοδοσία, στην συνέχεια επαναφέρουμε 
την τροφοδοσία έχοντας βραχυκυκλωμένα τα κίτρινο και μαύρο καλώδια  θα ακουστούν δύο 
τόνοι. Διαχωρίζουμε τα 2 καλώδια και δείχνουμε την Κάρτα Master Card. (Περιλαμβάνεται)


Περιγραφή
Είσοδος σε 
κατάσταση 
προγρ/σμού

Μενού Επιλογές
Έξοδος από 
κατάσταση 
προγρ/σμού

Αποθήκευση κάρτας 
Χρήστη με θέση

* Κωδικός 
Master # 1 Επιλογή θέσης (100-987) # 

Δείχνω κάρτα * *

Αποθήκευση κωδικού PIN 
Χρήστη με θέση

* Κωδικός 
Master # 1 Επιλογή θέσης (100-987) # 

Πατάω νέο PIN # (4-6 ψηφία) * *

Αποθήκευση δακτυλικού 
αποτυπώματος Χρήστη 
με θέση

* Κωδικός 
Master # 1 Επιλογή θέσης (0-98) # Δείχνω 

δακτυλικό αποτύπωμα 3 φορές * *

Διαγραφή (Κάρτα/PIN/
δακτυλικό αποτύπωμα) 
Χρήστη με θέση

* Κωδικός 
Master # 2 Επιλογή θέσης (0-98,100-987) # * *

ΠΡΟΣΟΧΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ 
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

* Κωδικός 
Master # 2 Κωδικός Master # * *

Χρόνος σε δευτερόλεπτα 
που ανοίγει το ρελέ

* Κωδικός 
Master # 3 0 - 99 # *

Υποστήριξη χρηστών Μέχρι 888 κάρτες/tags ή και κωδικούς PIN

και 99 δακτυλικά αποτυπώματα 

Τύπος κάρτας/tag και PIN 125KHz EM, ανάγνωση στα 2 με 6 εκατοστά

PIN 4-6 ψηφία (εκτός από 8888)

Τρόποι εισόδου Με κάρτα/tag, PIN, δακτυλικό αποτύπωμα, iOS/Android App

Λειτουργία εισόδου / φορτίο 
ρελέ 1 ρελέ NO/COM/NC, χρόνος 1-99 sec / 2 Amp

Wiegand 26 - 44 Bits

Τροφοδοσία / Κατανάλωση 12VDC / Αναμονή 60mA, Λειτουργία 150mA

Φυσικά χαρακτηριστικά 
(Διαστάσεις/Βάρος)

Κέλυφος Zinc-Alloy anti-vandal

L148xW44xD22(mm)/330g

Συνθήκες λειτουργίας Αδιάβροχο IP66

-30oC έως +60oC / υγρασία 0% - 98%
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Είσοδος 

Δείχνουμε την κάρτα στην συσκευή είτε πατάμε το PIN και # είτε αγγίζουμε με το δάκτυλο

Η ένδειξη θα γίνει πράσινη και θα ηχήσει ένας τόνος.


Προσθήκη Χρήστη Κάρτας, PIN ή δακτυλικού αποτυπώματος - Παράδειγμα 
Πατάμε * Κωδικό Master #, μετά πατάμε 1 και στην συνέχεια την θέση 100 και #, τώρα πατάμε 
το PIN πχ 1111 και #, συνεχίζουμε πατώντας την θέση 0 και #, τώρα αγγίζει ο Χρήστης 2 με το 
δάκτυλο 3 φορές, στη συνέχεια πατάμε 101 και #, τώρα δείχνουμε την κάρτα 1, πατάμε * και 
ξανά * για να επιστρέψουμε σε κατάσταση αναμονής.

	 	 (Μπορούμε να επαναλάβουμε πατώντας την επόμενη θέση      	 	 	                
	 για προσθήκη όλων των Χρηστών πριν επιστρέψουμε σε κατάσταση αναμονής)

Λίγο αργότερα θέλουμε να προσθέσουμε και άλλον χρήστη. Πατάμε ξανά * Κωδικό Master #, 
Μετά πατάμε 1 και στην συνέχεια το 1 και #, τώρα αγγίζει με το δάκτυλο ο Χρήστης 4, τρεις 
φορές, πατάμε * και ξανά * για να επιστρέψουμε σε κατάσταση αναμονής.


Ορίζουμε ακριβώς την θέση των καρτών/tags και κωδικών PIN σε 888 (100 με 987) θέσεις και 
τα δακτυλικά αποτυπώματα σε 99 (0-98) θέσεις. Χρειάζεται να κρατήσουμε αρχείο αντιστοιχίας 
Xρήστη και κάρτας/tag, κωδικού PIN ή δακτυλικού αποτυπώματος, για να μπορούμε 
μελλοντικά να αφαιρέσουμε εύκολα συγκεκριμένο Xρήστη απο το σύστημα.


Διαγραφή Χρήστη 
Ο Xρήστης 4 αποχωρεί και ο Χρήστης 3 έχασε την κάρτα του (βλέπε παρακάτω πίνακα)

Πατάμε * Κωδικό Master #, μετά πατάμε 2 και στην συνέχεια την θέση 1 και #, συνεχίζουμε 
πατώντας την θέση 101 και #, πατάμε * και ξανά * για να επιστρέψουμε σε κατάσταση 
αναμονής.


Σύντομος Προγραμματισμός 
Με την κάρτα Master Card: 

Προσθήκη Χρήστη 
Δείχνουμε την κάρτα Master Card, θα ακουστεί τόνος και η ένδειξη θα γίνει κίτρινη. Συνεχόμενα 
δείχνουμε τις κάρτες ή και τα δακτυλικά αποτυπώματα των χρηστών, (το δακτυλικό αποτύπωμα 
το δείχνουμε 3 φορές) ή και πληκτρολογούμε το PIN και μετά # κάθε φορά επιβεβαιώνουμε με 
πράσινη ένδειξη και νέο ηχητικό τόνο και στην συνέχεια δείχνουμε ξανά την κάρτα Master Card, 
ακούμε ξανά τόνο και το σύστημα έρχεται σε κατάσταση αναμονής.

Διαγραφή Χρήστη 
Δείχνουμε την κάρτα Master Card 2 φορές, θα ακουστεί τόνος και η ένδειξη θα γίνει κίτρινη. 
Συνεχόμενα δείχνουμε τις κάρτες ή και τα δακτυλικά αποτυπώματα των χρηστών ή 
πληκτρολογούμε το PIN με #, που θέλουμε να αφαιρέσουμε, κάθε φορά επιβεβαιώνουμε με 
πράσινη ένδειξη και νέο ηχητικό τόνο και στην συνέχεια δείχνουμε ξανά την κάρτα Master Card 
αφαίρεσης χρηστών, ακούμε ξανά τόνο και το σύστημα έρχεται σε κατάσταση αναμονής.


Για την χρήση εφαρμογής (app) διαβάστε το φυλλάδιο στα αγγλικά (Περιλαμβάνεται) - Οι χρήστες που 
δημιουργούνται ακολουθώντας τις παραπάνω οδηγίες δεν σχετίζονται με την εφαρμογή (app)


Θέση Χρήστης Μέσο

100 Χρήστης 1 PIN

0 Χρήστης 2 Δακτυλικό αποτύπωμα

101 Χρήστης 3 Κάρτα 1

1 Χρήστης 4 Δακτυλικό αποτύπωμα
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Συνδεσμολογία 

Στην περίπτωση Wiegand σύνδεσης, διαιρούμενου συστήματος (split)

συνδέουμε τα D0 και D1, με τα αντίστοιχα D0 και D1 της άλλης συσκευής.

No. Χρώμα Επισήμανση Περιγραφή

1 Κόκκινο +12V Θετικός πόλος τροφοδοσίας

2 Μαύρο GRD Αρνητικός πόλος τροφοδοσίας

3 Μπλε NO Ρελέ κανονικά ανοικτή επαφή

4 Μωβ COM Ρελέ κοινή επαφή

5 Πορτοκαλί NC Ρελέ κανονικά κλειστή επαφή

6 Πράσινο D0 Wiegand 0 (Προαιρετικό)

7 Λευκό D1 Wiegand 1 (Προαιρετικό)

8 Κίτρινο OPEN Κουμπί Εξόδου (Προαιρετικό)

9 Καφέ CONTACT Επαφή Πόρτας (Προαιρετικό)

10 Γκρι ALARM Οδηγός σειρήνας συναγερμού (Προαιρετικό)
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Καρταναγνώστης με Δακτυλικό Αποτύπωμα 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Σύντομος Προγραμματισμός 
Με τις κάρτες διαχειριστή (ADD/DELETE CARD): 

Δείχνουμε την κάρτα διαχειριστή προσθήκης χρηστών (ADD CARD), θα ακουστεί τόνος και η 
ένδειξη θα γίνει κίτρινη. Συνεχόμενα δείχνουμε τις κάρτες ή και τα δακτυλικά αποτυπώματα των 
χρηστών, (το δακτυλικό αποτύπωμα το δείχνουμε 2 φορές) κάθε φορά επιβεβαιώνουμε με 
πράσινη ένδειξη και νέο ηχητικό τόνο και στην συνέχεια δείχνουμε ξανά την κάρτα διαχειριστή 
προσθήκης χρηστών, ακούμε ξανά τόνο και το σύστημα έρχεται σε κατάσταση αναμονής με την 
ένδειξη να είναι σταθερά κόκκινη.


Δείχνουμε την κάρτα διαχειριστή αφαίρεσης χρηστών (DELETE CARD), θα ακουστεί τόνος και η 
ένδειξη θα γίνει κίτρινη. Συνεχόμενα δείχνουμε τις κάρτες ή και τα δακτυλικά αποτυπώματα των 
χρηστών που θέλουμε να αφαιρέσουμε, κάθε φορά επιβεβαιώνουμε με πράσινη ένδειξη και νέο 
ηχητικό τόνο και στην συνέχεια δείχνουμε ξανά την κάρτα διαχειριστή αφαίρεσης χρηστών, 
ακούμε ξανά τόνο και το σύστημα έρχεται σε κατάσταση αναμονής με την ένδειξη να είναι 
σταθερά κόκκινη.


Επαναλαμβάνουμε αν χρειαστεί να προσθέσουμε/αφαιρέσουμε και άλλους χρήστες. Στα 
παραπάνω βήματα μπορούμε να προσθέτουμε/αφαιρούμε ανακατεμένα*******/με όποια σειρά 
επιθυμούμε τις κάρτες και τα δακτυλικά αποτυπώματα.


Διαιρούμενο Σύστημα (split) σε λειτουργία Reader Mode (Μενού 3 Επιλογή 13) 

Προσθέτουμε ΜΟΝΟ τους χρήστες με τα δακτυλικά αποτυπώματα (αν γίνει χρήση δακτυλικών 
αποτυπωμάτων) σύμφωνα με τις οδηγίες του σύντομου προγραμματισμού (όχι τις κάρτες), στην 
συνέχεια αλλάζουμε την λειτουργία σε Reader mode ακολουθώντας τον πίνακα 
προγραμματισμού παρακάτω. Ακολουθούμε τις οδηγίες χρήσης της άλλης συσκευής (controller) 
για προσθήκη χρηστών, δείχνοντας τα δακτυλικά αποτυπώματα (μία φορά) ή και τις κάρτες.

	 	 	 	 (Προσθέτουμε ΝΕΟΥΣ χρήστες δακτυλικών αποτυπωμάτων 	 	
	 	 	 	   ακολουθώντας τον πίνακα προγραμματισμού παρακάτω)


Τύπος Κάρτας/tag
125KHz EM, ανάγνωση στα 3 με 6 εκατοστά

13,56MHz Mifare, ανάγνωση στα 3 με 6 εκατοστά

Πληκτρολόγιο Ασύρματο τηλεχειριστήριο υπερύθρων / Μπαταρία CR2032

Τρόποι Εισόδου 1. Με κάρτα/tag ή δακτυλικό αποτύπωμα

2. Με κάρτα/tag και δακτυλικό αποτύπωμα - (αυξημένη ασφάλεια εισόδου)

Διαχειριστής 

1. Υποστηρίζει κάρτες διαχειριστή για γρήγορη και εύκολη προσθήκη/
αφαίρεση χρηστών (Περιέχονται στην συσκευασία και οι δυο κάρτες 
(ADD/DELETE) και είναι ήδη προγραμματισμένες)


2. Δυνατότητα υποστήριξης δακτυλικού αποτυπώματος διαχειριστή για 
προσθήκη/αφαίρεση χρηστών (Μετά από προγραμματισμό)

Υποστήριξη Χρηστών Μέχρι 10.000 κάρτες/tags και 300 δακτυλικά αποτυπώματα

Λειτουργία Εισόδου Ρελέ NO/COM/NC

Τροφοδοσία 12VDC

Wiegand 26-58 Bits (Προεπιλογή 26 Bits)
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Προγραμματισμός 
Με το ασύρματο τηλεχειριστήριο (Περιλαμβάνεται) 

Αρχικός κωδικός Master 999999

Προσοχή: Σας συμβουλεύουμε για λόγους ασφαλείας να αλλάξετε τον αρχικό κωδικό Master

Αλλαγή Κωδικού Master:	 Πατάμε * κωδικό Master #, στην συνέχεια πατάμε 0, τον νέο 
κωδικό Master και # πατάμε ξανά τον νέο κωδικό Master και #, στην συνέχεια πατάμε * 	 	
(Ο κωδικός Master μπορεί να είναι 6 ψηφία)


Στην περίπτωση που ξεχάσουμε τον κωδικό Master θα χρειαστεί να κάνουμε επαναφορά των 
εργοστασιακών ρυθμίσεων ως εξής, αφαιρούμε την τροφοδοσία, πατάμε το κουμπί εξόδου. Το 
κρατάμε πατημένο μέχρι να επαναφέρουμε την τροφοδοσία και να ακουστούν δύο τόνοι.


Είσοδος σε 
κατάσταση 
προγρ/σμού

Μενού Επιλογές Περιγραφή
Έξοδος από 
κατάσταση 
προγρ/σμού

* Κωδικός 
Master # 1 Επιλογή θέσης (1-10.000) # 

Δείχνω κάρτα
Αποθήκευση Χρήστη κάρτας 
με θέση * *

* Κωδικός 
Master # 1

Επιλογή θέσης (1-10.000) # 
Δείχνω δακτυλικό 
αποτύπωμα 2 φορές

Αποθήκευση Χρήστη 
δακτυλικού αποτυπώματος με 
θέση

* *

* Κωδικός 
Master # 1

Επιλογή θέσης (1-10.000) # 
Πατάω 8/10ψήφιο αριθμό 
κάρτας

Αποθήκευση Χρήστη κάρτας 
με θέση - χρησιμοποιώντας 
μόνο τον αριθμό της, χωρίς να 
χρειάζεται η φυσική κάρτα

* *

* Κωδικός 
Master # 2 Επιλογή θέσης (1-10.000) # Διαγραφή Χρήστη με θέση 

(Κάρτα/δακτυλικό αποτύπωμα) * *

* Κωδικός 
Master # 2 0000 # ΠΡΟΣΟΧΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ 

ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ * *

* Κωδικός 
Master # 3 11 # Αυτόνομη λειτουργία 

(Προεπιλογή) *

* Κωδικός 
Master # 3 13 #

Λειτουργία Wiegand 
αναγνώστη (Reader) σε 
διαιρούμενο σύστημα (split)

*

* Κωδικός 
Master # 3 26-58 # Wiegand Bits (Προεπιλογή: 26) *

* Κωδικός 
Master # 3 0 # Λειτουργία Εισόδου με Κάρτα 

ή δακτυλικό αποτύπωμα *

* Κωδικός 
Master # 3 1 #

Λειτουργία Εισόδου με Κάρτα 
και δακτυλικό αποτύπωμα

(αυξημένη ασφάλεια)

*

* Κωδικός 
Master # 4 0 - 300 #

Χρόνος σε δευτερόλεπτα που 
ανοίγει το ρελέ

0 = 25mS

*

* Κωδικός 
Master # 6

Δείχνω κάρτα, στην 
συνέχεια, Δείχνω δακτυλικό 
αποτύπωμα 2 φορές

Αντιστοίχιση δακτυλικού 
αποτυπώματος σε υπάρχουσα 
κάρτα (αυξημένη ασφάλεια)

**
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Είσοδος 

Δείχνουμε την κάρτα στην συσκευή ή αγγίζουμε με το δάκτυλο

Η ένδειξη θα γίνει πράσινη.

Στην περίπτωση λειτουργικότητας με αυξημένη ασφάλεια εισόδου πρώτα δείχνουμε την κάρτα 
η κόκκινη ένδειξη θα αρχίσει να αναβοσβήνει και μετά αγγίζουμε με το δάκτυλο.


Προσθήκη Χρήστη Κάρτας ή Δακτυλικού Αποτυπώματος - Παράδειγμα 
Πατάμε * 999999 #, μετά πατάμε 1 και στην συνέχεια την θέση 1 και #, τώρα ο Χρήστης 1 
αγγίζει με το δάκτυλο 2 φορές, συνεχίζουμε πατώντας την θέση 2 και #, τώρα δείχνουμε την 
κάρτα 1, στη συνέχεια πατάμε 3 και #, τώρα δείχνουμε την κάρτα 2, πατάμε * και ξανά * για να 
επιστρέψουμε σε κατάσταση αναμονής.

	 	 	 (Μπορούμε να επαναλάβουμε πατώντας την επόμενη θέση 

	        για προσθήκη όλων των Χρηστών πριν επιστρέψουμε σε κατάσταση αναμονής)

Λίγο αργότερα θέλουμε να προσθέσουμε και άλλον χρήστη. Πατάμε ξανά * 999999 #, Μετά 
πατάμε 1 και στην συνέχεια το 4 και #, τώρα ο Χρήστης 2 αγγίζει με το δάκτυλο 2 φορές, 
πατάμε * και ξανά * για να επιστρέψουμε σε κατάσταση αναμονής.


Ορίζουμε ακριβώς την θέση των καρτών/tags και των δακτυλικών αποτυπωμάτων σε 10.000 
θέσεις. Χρειάζεται να κρατήσουμε αρχείο αντιστοιχίας Xρήστη και κάρτας/tag ή δακτυλικού 
αποτυπώματος, για να μπορούμε μελλοντικά να αφαιρέσουμε εύκολα συγκεκριμένο Xρήστη.


Διαγραφή Χρήστη 
Ο Xρήστης 1 αποχωρεί και ο Χρήστης 2 έχασε την κάρτα του

Πατάμε * 999999 #, μετά πατάμε 2 και στην συνέχεια την θέση 1 και #, συνεχίζουμε πατώντας 
την θέση 2 και #, στη συνέχεια πατάμε 3 και #, πατάμε * και ξανά * για να επιστρέψουμε σε 
κατάσταση αναμονής.


Αυξημένη Ασφάλεια Εισόδου (Μενού 3, Επιλογή 1) 
Καταχωρούμε τις κάρτες των χρηστών σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες αλλά όχι τα 
δακτυλικά τους αποτυπώματα. Πατάμε * 999999 #, στην συνέχεια πατάμε 6 και δείχνουμε την 
κάρτα του Χρήστη 1, τώρα ο Χρήστης 1 αγγίζει με το δάκτυλο 2 φορές, συνεχίζουμε δείχνοντας 
την κάρτα του Χρήστη 2, τώρα ο Χρήστης 2 αγγίζει με το δάκτυλο 2 φορές, πατάμε * και ξανά * 
για να επιστρέψουμε σε κατάσταση αναμονής.


Θέση Χρήστης Μέσο

1 Χρήστης 1 Δακτυλικό Αποτύπωμα

2 Χρήστης 1 Κάρτα 1

3 Χρήστης 2 Κάρτα 2

4 Χρήστης 2 Δακτυλικό Αποτύπωμα

Λειτουργία Φωτεινή Ένδειξη Ηχητική Σήμανση

Κατάσταση Αναμονής - Κανονική Λειτουργία Κόκκινο

Κατάσταση Προγραμματισμού Κόκκινο που αναβοσβήνει

Προσθήκη/Αφαίρεση Χρηστών Κίτρινο

Είσοδος - Ξεκλείδωμα Πράσινο

Επιτυχής λειτουργία/προγραμματισμός Πράσινο Ένας τόνος 

Αποτυχία λειτουργίας/προγραμματισμού Κόκκινο Τρεις τόνοι 
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Συνδεσμολογία 

Στην περίπτωση Wiegand σύνδεσης, διαιρούμενου συστήματος (split)

συνδέουμε τα D0 και D1, με τα αντίστοιχα D0 και D1 της άλλης συσκευής.

No. Χρώμα Επισήμανση Περιγραφή

1 Πράσινο D0 Wiegand 0 (Προαιρετικό)

2 Λευκό D1 Wiegand 1 (Προαιρετικό)

3 Γκρι ALARM Οδηγός σειρήνας συναγερμού (Προαιρετικό)

4 Κίτρινο OPEN/BEEP Κουμπί Εξόδου

5 Καφέ D_IN/LED Επαφή Πόρτας (Προαιρετικό)

6 Κόκκινο +12V Θετική τροφοδοσία ρεύματος

7 Μαύρο GRD Αρνητική τροφοδοσία ρεύματος

8 Μπλε NO Ρελέ Κανονικά ανοικτή επαφή

9 Μωβ COM Ρελέ κοινή επαφή

10 Πορτοκαλί NC Ρελέ Κανονικά κλειστή επαφή
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Access Control - Καταγραφικό Εισόδου

Οδηγίες 
ΠΡΟΣΟΧΗ 

Για την βασική λειτουργία του καταγραφικού είναι απαραίτητη η σύνδεση με τροφοδοτικό 
12VDC σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα και το διάγραμμα εγκατάστασης, όλες οι άλλες 
συνδέσεις είναι προαιρετικές σε αυτήν την περίπτωση.


Αρχικά η συσκευή μπορεί να προγραμματιστεί από οποιοδήποτε άτομο ακόμα και αν ΔΕΝ είναι 
χρήστης καταχωρημένος στην συσκευή, θα χρειαστεί λοιπόν να καταχωρίσουμε τουλάχιστον 
ένα άτομο διαχειριστή της συσκευής (δείτε παρακάτω εγγραφή διαχειριστή).


Σε περίπτωση απώλειας του διαχειριστή το σύστημα ΔΕΝ μπορεί να προγραμματιστεί πλέον 
και θα χρειαστεί η σύνδεση με υπολογιστή (μέσω USB) για την επαναφορά των εργοστασιακών 
ρυθμίσεων. Σε κάθε περίπτωση προτείνεται η εγγραφή στην συσκευή και ενός 2ου διαχειριστή.


Η οθόνη δεν είναι αφής, η εισαγωγή δεδομένων γίνεται αποκλειστικά με τα πλήκτρα.


Σε κάθε περίπτωση είναι καλό να κρατάμε ένα αρχείο αντιστοιχίας του ID χρήστη/διαχειριστή 
της συσκευής με τα στοιχεία του φυσικού χρήστη/διαχειριστή


Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μέγιστος αριθμός Δακτυλικών Αποτυπωμάτων 3000

Μέγιστος αριθμός PIN 3000

Μέγιστος αριθμός Καρτών και Tags 
(125KHz EM, 13,56MHz Mifare) 3000

Μέγιστος αριθμός Καταγραφών 80000

Επιβεβαίωση Καταγραφής
Με PIN / Κάρτα / Δακτυλικό Αποτύπωμα 

είτε με Δακτυλικό Αποτύπωμα και PIN 

είτε Δακτυλικό Αποτύπωμα και Κάρτα

Λειτουργία Εισόδου Από 1 άτομο μέχρι ομάδα 5 ατόμων

Επικοινωνία

TCP/IP Ethernet θυρα

RS485


U-disk (USB) Αντιγραφή και Επαναφορά 
δεδομένων μέσω USB Drive

Οθόνη και Εισαγωγή Έγχρωμη οθόνη 2.8 ιντσών και πληκτρολόγιο, 
αγγλική γλώσσα

Τροφοδοσία
12VDC Κατανάλωση στην αναμονή 0.25A


Κατανάλωση σε λειτουργία χωρίς συνδεδεμένη 
ηλεκτρική κλειδαριά 0.3A

Περιβάλλον Λειτουργίας Θερμοκρασία 0oC με 40oC, Υγρασία 20% - 80%

Διαστάσεις 219(L) x 82(W) x 27(D) mm
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πχ	 ID 34 Όνομα Επώνυμο Επάγγελμα, απλός χρήστης 

	 ID 35 Όνομα Επώνυμο, χρήστης με δικαίωμα εισόδου

	 ID 36 Όνομα Επώνυμο Τηλέφωνο, διαχειριστής


Χρήση Συσκευής 

Τοποθετούμε το Δακτυλικό αποτύπωμα ή την κάρτα ή πληκτρολογούμε τον αριθμό χρήστη και 
μετά το PIN πχ για τον χρήστη με αναγνωριστικό 35 και PIN 1111: πληκτρολογούμε 35, το 

M/OK και μετά πληκτρολογούμε το PIN 1111 και ξανά M/OK


Σωστός τρόπος ανάγνωσης δακτυλικού αποτυπώματος: αγγίζουμε στο κέντρο του αναγνώστη 
με το δάκτυλο παράλληλα στην επιφάνεια ανάγνωσης, όπως στην παρακάτω εικόνα.


Χειρισμός Συσκευής   

Πατάμε το πλήκτρο M/OK για να εισέλθουμε στο μενού της συσκευής όπου και μπορούμε να 
κάνουμε τον προγραμματισμό.

• Με τα πλήκτρα ◀, ▶︎, ▲, ▼, κινούμαστε στο μενού της συσκευής

• Με το πλήκτρο ESC ακυρώνουμε οποιαδήποτε ενέργεια δεν έχει επιβεβαιωθεί είτε κάνουμε 
έξοδο από το μενού


• Με το πλήκτρο M/OK κάνουμε επιβεβαίωση κάποιας ρύθμισης ή ενέργειας

• Ακόμα μπορούμε να πατήσουμε απευθείας το νούμερο (1-9) του μενού που χρειαζόμαστε (πχ 
πατάμε M/OK, και μετά 2 για να διαγράψουμε χρήστες)


Εγγραφή Χρήστη  

• Πληκτρολογούμε M/OK για να εισέλθουμε στο μενού της συσκευής 

• Επιλέγουμε το μενού Register(1) και μετά User και New Reg. 

• Επιλέγουμε τον τρόπο πιστοποίησης του χρήστη (PIN/Κάρτα/Δακτυλικό Αποτύπωμα) και στην 
συνέχεια το ID του χρήστη, μπορούμε προαιρετικά να γράψουμε το όνομα του χρήστη μέσω 
του πληκτρολογίου και η καθοδήγηση γίνεται από την οθόνη.


• Αναλόγως το μέσω πιστοποίησης του χρήστη δείχνουμε μια φορά την κάρτα ή 
πληκτρολογούμε το PIN και μετά το M/OK και ξανά το PIN και πάλι το πλήκτρο M/OK είτε 
τοποθετούμε το δακτυλικό αποτύπωμα 3 φορές είτε συνδυασμό των παραπάνω.


Σε κάθε περίπτωση καθοδηγούμαστε πλήρως από την οθόνη, ακόμα ακολουθούμε την 
παραπάνω εικόνα για την σωστή τοποθέτηση του δακτυλικού αποτυπώματος.
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Εγγραφή Χρήστη  

• Πληκτρολογούμε M/OK για να εισέλθουμε στο μενού της συσκευής 

• Επιλέγουμε το μενού Register(1) και μετά Admin και SAdmin και New Reg. 

• Επιλέγουμε τον τρόπο πιστοποίησης του διαχειριστή (PIN/Κάρτα/Δακτυλικό Αποτύπωμα) και 
στην συνέχεια το ID του διαχειριστή, μπορούμε προαιρετικά να γράψουμε το όνομα του 
διαχειριστή μέσω του πληκτρολογίου και η καθοδήγηση γίνεται από την οθόνη.


• Αναλόγως το μέσω πιστοποίησης του διαχειριστή δείχνουμε μια φορά την κάρτα ή 
πληκτρολογούμε το PIN και μετά το M/OK και ξανά το PIN και πάλι το πλήκτρο M/OK είτε 
τοποθετούμε το δακτυλικό αποτύπωμα 3 φορές είτε συνδυασμό των παραπάνω.


Σε κάθε περίπτωση καθοδηγούμαστε πλήρως από την οθόνη, ακόμα ακολουθούμε την 
παραπάνω εικόνα για την σωστή τοποθέτηση του δακτυλικού αποτυπώματος.


Υπάρχουν 4 είδη διαχειριστή: 

• Ο SAdmin που ελέγχει πλήρως τη συσκευή

• Ο GAdmin ο οποίος ΔΕΝ έχει δικαίωμα να προσθαφαιρέσει διαχειριστές, να αλλάξει την ώρα 
του συστήματος και να αλλάξει τις προηγμένες ρυθμίσεις της συσκευής (μενού 5, 1)


• Ο Enr. Admin ο οποίος έχει δικαίωμα μόνο να προσθέσει νέους χρήστες

• Ο USB Admin ο οποίος μπορεί μόνο να μεταφέρει δεδομένα καταγραφών μέσω του U-disk 

USB.


Ένα άτομο που κάνει διαχείριση της συσκευής είναι και χρήστης. 


Διαγραφή Χρήστη/Διαχειριστή 

• Πληκτρολογούμε το M/OK για να εισέλθουμε στο μενού της συσκευής

• Επιλέγουμε το μενού Delete(2) και μετά το ID του χρήστη/διαχειριστή που θέλουμε να 
διαγράψουμε 


• Πληκτρολογούμε ξανά M/OK.


Αποθήκευση καταγραφών σε USB μνήμη 

• Συνδέουμε την USB μνήμη στην θύρα U-disk που βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής 
και πληκτρολογούμε M/OK. Στην οθόνη εμφανίζεται Download by USB? 


• Πληκτρολογούμε πάλι M/OK και στην συνέχεια έχουμε τις παρακάτω επιλογές:

1. Glog & Delete	 	             Backup νέων γεγονότων καταγραφής χρηστών 	 	 	

	 	 	 	 	 στην μνήμη USB και διαγραφή από τη συσκευή

2. All Glog                       Backup όλων των γεγονότων καταγραφής χρηστών στην μνήμη USB

3. Slog & Delete 	 	           Backup νέων γεγονότων καταγραφής διαχειριστών 	 	 	

	 	 	 	 	 στην μνήμη USB και διαγραφή από τη συσκευή

4. All Slog                  Backup όλων των γεγονότων καταγραφής διαχειριστών στην μνήμη USB

5. Enr. Data 	 	                 Backup όλων των χρηστών/διαχειριστών με τα 	 	 	 	

	 	 	 PIN/Κάρτες/Δακτυλικά αποτυπώματα από τη συσκευή σε USB μνήμη

6. Load Data 		                 Επαναφορά όλων των χρηστών/διαχειριστών με τα 	 	 	

	 	 	 PIN/Κάρτες/Δακτυλικά αποτυπώματα από την USB μνήμη στη συσκευή
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Ρύθμιση Ώρας/Ημερομηνίας 

• Πληκτρολογούμε το M/OK και στην συνέχεια το 4. 

• Ακολουθούμε τις οδηγίες στην οθόνη.


Λειτουργία Εισόδου (ξεκλείδωμα πόρτας, δείτε σελίδες 6-7) 

Από προεπιλογή όλοι οι χρήστες/διαχειριστές ανήκουν στην 1η ομάδα (αλλαγή M/OK 5, 3, 2)

Η 1η ομάδα αποτελείται από την χρονική περίοδο 1 (αλλαγή M/OK 5, 3, 3)

Η χρονική περίοδος 1 περιέχει όλες τις ώρες τις εβδομάδας (αλλαγή M/OK 5, 3, 1)

Η 1η ομάδα έχει ρυθμιστεί για την χρονική περίοδο 1 να μπορεί να πραγματοποιεί είσοδο 
(απενεργοποίηση M/OK 5, 3, 1) (από προεπιλογή δηλαδή όλοι οι χρήστες μπορούν να 
πραγματοποιούν είσοδο)


Σύντομος Οδηγός  

Μενού, πλήκτρο M/OK και 1. Register

1. User

1. New Reg.

2. Backup

1. Finger

2. Admin

1. USB Admin 2. Password

2. Enr. Admin 3. Card

3. GAdmin 4. FP & Pass Δεν 
χρησιμοποιούνται 

ως Backup4. SAdmin 5. FP & Card

3. Ver Mode Δεν χρησιμοποιείται

4. U-upload
Επαναφορά όλων των χρηστών/διαχειριστών στην συσκευή με τα 


PIN/Κάρτες/Δακτυλικά αποτυπώματα από USB Μνήμη (θα πρέπει να έχουμε 
κάνει προηγουμένως Backup)

Μενού, πλήκτρο M/OK (2. Delete, 3. Set COMM, 4. Set Time, 6. View Info)

2. Delete Επιλογή του χρήστη και μετά πληκτρολογούμε το M/OK

3. Set. COMM 1. U-down

1. Glog&Del
Backup νέων 

γεγονότων χρηστών και 
διαγραφή

2. All Glog Backup όλων των 
γεγονότων χρηστών

3. Slog&Del
Backup νέων 

γεγονότων διαχειριστών 
και διαγραφή
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3. Set. COMM

1. U-down

4. All Slog Backup όλων των 
γεγονότων διαχειριστών

5. Enr. Data

Backup όλων των 
χρηστών/διαχειριστών 
από την συσκευή με τα 

PIN/Κάρτες/Δακτυλικά 
αποτυπώματα σε USB 

Μνήμη

2. RS232 Ρύθμιση από τεχνικό υπολογιστών 

(ρυθμός μετάδοσης δεδομένων,

ρύθμιση IP διεύθυνσης κλπ)3. Ethernet

4. Set Time Ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας συστήματος

6. View Info

1. Reg. Data Στοιχεία σχετικά με τον αριθμό 

των χρηστών στο σύστημα

2. Records

1. View User Rec Προβολή γεγονότων 
καταγραφής χρηστών

2. View Admin Rec
Προβολή γεγονότων 

καταγραφής 
διαχειριστών

3. Delete All Rec Διαγραφή όλων των 
καταγραφών

3. Product Πληροφορίες σχετικά με την συσκευή

Μενού, πλήκτρο M/OK (2. Delete, 3. Set COMM, 4. Set Time, 6. View Info)

Μενού, πλήκτρο M/OK και 5. Advanced

1. Device

1. Machine ID 1 - 255

Εάν έχουμε παραπάνω 
από μία συσκευές 

δίνουμε διαφορετικό 
αριθμό

2. Admin Qnty 1 - 10 Επιλογή αριθμού 
διαχειριστών

3. Language English Γλώσσα

4. Voice Out Yes/No

Μπορούμε να 
επιλέξουμε φωνητική 
επιβεβαίωση κατά τη 

χρήση

5. Volume 1 - 8 Ένταση Ήχου

6. Screen Saver No / 1 - 255 Προστασία οθόνης μετά 
από 1 - 255 sec
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1. Device

7. RS485 Dwnld Yes/No Ρύθμιση από τεχνικό 
υπολογιστών

8. Verify F/P/C ή C ή F+C ή F+P

Λειτουργία με 
Δακτυλικό αποτύπωμα 
ή PIN ή Κάρτα, μόνο με 
Κάρτα, με Δακτυλικό 
αποτύπωμα και Κάρτα, 

με Δακτυλικό 
αποτύπωμα και PIN

9. Default Setting Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

10. FP_Test Προβολή του δακτυλικού αποτυπώματος

στην οθόνη

2. Logs

1. Alec Wrn No / 1 - 255

Υπενθύμιση 
υπολειπόμενου χώρου 

καταγραφών 
διαχειριστών

2. URec Wrn No / 1 - 1500
Υπενθύμιση 

υπολειπόμενου χώρου 
καταγραφών χρηστών

3. ReVerify No / 1 - 255 min

Ο χρόνος σε λεπτά που 
ο ίδιος χρήστης δεν θα 
καταγραφεί ξανά στη 
συσκευή πχ ένας 
χρήστης δείχνει το 

δάκτυλο 2 φορές από 
λάθος

3. Door Lock

1. Time Setting 1 - 50 Period

Καταχωρούμε έως 50 
χρονικές περιόδους με 

επανάληψη ανά 
εβδομάδα

2. Lock Register ID / Group 1 - 5 

Period 1 - 50

Καταχωρούμε κάθε 
χρήστη σε μια ομάδα ή/
και σε έως 3 χρονικές 
περιόδους ώστε να 

μπορεί να 
πραγματοποιεί είσοδο

3. Time Group Set Group 1 - 5 

3 Periods 1 - 50

Καταχωρούμε στην 
κάθε ομάδα χρηστών 
προαιρετικά εώς και 3 
διαφορετικές χρονικές 

περιόδους

Μενού, πλήκτρο M/OK και 5. Advanced
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3. Door Lock

4. Unlock Group 1 - 5

Κάνουμε αντιστοιχία 
των 5 ομάδων στον 
αριθμό τους, αν 

θελουμε να 
ενεργοποιηθεί η 
δυνατότητα να 

ξεκλειδώνουν την 
πόρτα πχ ομάδα 1 

καταχώρηση 1, ομάδα 
2, 2 κλπ

5. Unlock Time 1 - 255 sec
Ο χρόνος που 

παραμένει ξεκλείδωτη η 
πόρτα

6. Lock Type Set Alarm Type: NG/NC/NO 
Alarm delay: No/1 - 255

Σε περίπτωση σύνδεσης 
συναγερμού επιλέγουμε 

τον τύπο του 
συναγερμού και τον 

χρόνο που θα χρειαστεί 
ένα άτομο για να 
πραγματοποιήσει 

είσοδο πριν ηχήσει η 
σειρήνα 

7. Access Mode G.Mode: No/Yes, 

Users: 1 - 5

Με επιλογή Yes και 2 
έως 5 για να 

ξεκλειδώσει η πόρτα θα 
χρειαστούν 2 έως 5 

άτομα να είναι παρόντα

Μενού, πλήκτρο M/OK και 5. Advanced
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Συνδεσμολογία 
  

Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διαιρούμενο σύστημα (split) wiegand.

Όταν χρησιμοποιείται ως controller συνδέουμε τον reader στα WG_IN+ και WG_IN-


Όταν χρησιμοποιείται ως reader συνδέουμε τον controller στα OUT0 και OUT1
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Controller διαιρούμενου συστήματος - Wi-Fi 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Σύντομος Προγραμματισμός 
Με τις κάρτες Master Add/Delete Card (Στη συσκευή Reader): 

Διαβάστε το παρόν φυλλάδιο πριν προγραμματίσετε, εγκαταστήσετε, ή συνδέσετε το προϊόν με 
αλλά προϊόντα είτε πριν αναζητήσετε τεχνική υποστήριξη.


Αρχικός κωδικός Master 123456 (Ο κωδικός Master μπορεί να είναι 6 ψηφία)

Προσοχή: Σας συμβουλεύουμε για λόγους ασφαλείας να αλλάξετε τον αρχικό κωδικό Master 
(με το χειριστήριο υπερύθρων IR να δείχνει προς την συσκευή με απόσταση μέχρι 10 cm)

Αλλαγή Κωδικού Master:	 Πατάμε * κωδικό Master #, στην συνέχεια πατάμε 0, τον νέο 
κωδικό Master και # πατάμε ξανά τον νέο κωδικό Master και #, στην συνέχεια πατάμε * 	 


Στην περίπτωση που ξεχάσουμε τον κωδικό Master θα χρειαστεί να κάνουμε επαναφορά των 
εργοστασιακών ρυθμίσεων ως εξής, αφαιρούμε την τροφοδοσία, στην συνέχεια επαναφέρουμε 
την τροφοδοσία έχοντας βραχυκυκλωμένα τα OPEN και GND  θα ακουστούν δύο τόνοι. 
Διαχωρίζουμε τους 2 ακροδέκτες και δείχνουμε την Κάρτα Master Add Card στον Reader. 
Κατόπιν δείχνουμε την Κάρτα Master Delete Card. Η οπτική ένδειξη θα γίνει κόκκινη.


Στην περίπτωση που θέλουμε να προσθέσουμε δακτυλικά αποτυπώματα χρηστών ακολουθούμε 
τις οδηγίες χρήσης του εκάστοτε Reader και κατόπιν τις διαδικασίες του FS-Board.


Προσθήκη χρήστη 

Στη συσκευή Reader: Δείχνουμε την κάρτα Master Add Card. Συνεχόμενα δείχνουμε τις κάρτες, 
τα δακτυλικά αποτυπώματα των χρηστών, ή και εισάγουμε τους κωδικούς PIN (μετά από κάθε 
κωδικό πατάμε την #) που θέλουμε να προσθέσουμε. Στην συνέχεια δείχνουμε ξανά την κάρτα 
Master Add Card.


Αφαίρεση χρήστη 

Στη συσκευή Reader: Δείχνουμε την κάρτα Master Delete Card. Συνεχόμενα δείχνουμε τις 
κάρτες, τα δακτυλικά αποτυπώματα των χρηστών, ή και εισάγουμε τους κωδικούς PIN (μετά 
από κάθε κωδικό πατάμε την #) που θέλουμε να αφαιρέσουμε. Στην συνέχεια δείχνουμε ξανά 
την κάρτα Master Delete Card.


Υποστήριξη χρηστών Μέχρι 1000 θέσεις αποθήκευσης

Τύπος κάρτας/tag και PIN
Υποχρεωτική υποστήριξη ανάγνωσης κάρτας 125KHz EM


στον αναγνώστη Reader, προαιρετική υποστήριξη

PIN 4-6 ψηφία (εκτός από 8888)

Τρόποι εισόδου Αναλόγως τον Reader με wiegand εντολή, iOS/Android App

Λειτουργία εισόδου / φορτίο ρελέ 1 ρελέ NO/COM/NC, χρόνος 1-99 sec / 2 Amp

Wiegand 26 - 44, 56, 58 bits

Τροφοδοσία / Κατανάλωση 12VDC / έως 100mA στην αναμονή, έως 150mA κατά την χρήση

Φυσικά χαρακτηριστικά 
(Διαστάσεις/Βάρος)

Κέλυφος ABS

L91xW48xD20(mm)/63g

Συνθήκες λειτουργίας Εσωτερικού χώρου, υγρασία 0% - 90%

Περιλαμβάνεται IR χειριστήριο υπερύθρων και κάρτες Master Add/Delete Card
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Προγραμματισμός 
Με το ασύρματο τηλεχειριστήριο (Περιλαμβάνεται) 

Όταν χρειάζεται να δείξουμε κάρτα ή να αγγίξουμε με το δάκτυλο (στην περίπτωση 
προγραμματισμού με δακτυλικό αποτύπωμα) ή να κάνουμε εισαγωγή PIN αυτό γίνεται 
αποκλειστικά στην συσκευή Reader.


Στην περίπτωση που θέλουμε να προσθέσουμε δακτυλικά αποτυπώματα χρηστών ακολουθούμε 
τις οδηγίες χρήσης του εκάστοτε Reader και κατόπιν τις διαδικασίες του FS-Board.


Περιγραφή
Είσοδος σε 
κατάσταση 
προγρ/σμού

Μενού Επιλογές
Έξοδος από 
κατάσταση 
προγρ/σμού

Αποθήκευση κάρτας Χρήστη 
με θέση

* Κωδικός 
Master # 1 Επιλογή θέσης (0-986) # 

Δείχνω κάρτα * 

Αποθήκευση κωδικού PIN 
Χρήστη με θέση

* Κωδικός 
Master # 1

Επιλογή θέσης (0-986) # 
Πατάω νέο PIN # (4-6 
ψηφία)

* 

Αποθήκευση δακτυλικού 
αποτυπώματος Χρήστη με 
θέση

* Κωδικός 
Master # 1

Επιλογή θέσης (0-986) # 
Δείχνω δακτυλικό 
αποτύπωμα

* 

Διαγραφή (Κάρτα/PIN/
δακτυλικό αποτύπωμα) 
Χρήστη με θέση

* Κωδικός 
Master # 2 Επιλογή θέσης (0-986) # * 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ 
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

* Κωδικός 
Master # 2 Κωδικός Master # * 

Χρόνος σε δευτερόλεπτα 
που ανοίγει το ρελέ

* Κωδικός 
Master # 3 1 - 99 # *

Wiegand Bits (Προεπιλογή: 
26)

* Κωδικός 
Master # 8 26-44, 56, 58 # *
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Είσοδος 

Δείχνουμε την κάρτα στην συσκευή Reader ή αγγίζουμε με το δάκτυλο

ή πληκτρολογούμε τον κωδικό PIN και #


Προσθήκη Χρήστη Κάρτας, PIN ή δακτυλικού αποτυπώματος - Παράδειγμα 
Πατάμε * Κωδικό Master #, μετά πατάμε 1 και στην συνέχεια την θέση 0 και #, τώρα πατάμε το 
PIN πχ 1111 και #, συνεχίζουμε πατώντας την θέση 1 και #, τώρα αγγίζει ο Χρήστης 2 με το 
δάκτυλο, στη συνέχεια πατάμε 2 και #, τώρα δείχνουμε την κάρτα 1, πατάμε * και ξανά * για να 
επιστρέψουμε σε κατάσταση αναμονής.

	 	 (Μπορούμε να επαναλάβουμε πατώντας την επόμενη θέση      	 	 	                
	 για προσθήκη όλων των Χρηστών πριν επιστρέψουμε σε κατάσταση αναμονής)

Λίγο αργότερα θέλουμε να προσθέσουμε και άλλον χρήστη. Πατάμε ξανά * Κωδικό Master #, 
Μετά πατάμε 1 και στην συνέχεια το 3 και #, τώρα αγγίζει με το δάκτυλο ο Χρήστης 4, πατάμε * 
και ξανά * για να επιστρέψουμε σε κατάσταση αναμονής.


Ορίζουμε ακριβώς την θέση των καρτών/tags, κωδικών PIN και δακτυλικών αποτυπωμάτων σε 
1000 (0 με 999) θέσεις. Χρειάζεται να κρατήσουμε αρχείο αντιστοιχίας Xρήστη και κάρτας/tag, 
κωδικού PIN ή δακτυλικού αποτυπώματος, για να μπορούμε μελλοντικά να αφαιρέσουμε 
εύκολα συγκεκριμένο Xρήστη απο το σύστημα.


Διαγραφή Χρήστη 
Ο Xρήστης 4 αποχωρεί και ο Χρήστης 3 έχασε την κάρτα του (βλέπε παρακάτω πίνακα)

Πατάμε * Κωδικό Master #, μετά πατάμε 2 και στην συνέχεια την θέση 2 και #, συνεχίζουμε 
πατώντας την θέση 3 και #, πατάμε * και ξανά * για να επιστρέψουμε σε κατάσταση αναμονής.


Για την χρήση εφαρμογής (app) διαβάστε το φυλλάδιο στα αγγλικά (Περιλαμβάνεται) - Οι χρήστες που 
δημιουργούνται ακολουθώντας τις παραπάνω οδηγίες δεν σχετίζονται με την εφαρμογή (app)


Θέση Χρήστης Μέσο

0 Χρήστης 1 PIN

1 Χρήστης 2 Δακτυλικό αποτύπωμα

2 Χρήστης 3 Κάρτα 1

3 Χρήστης 4 Δακτυλικό αποτύπωμα
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Συνδεσμολογία 

Συνδέουμε τα D0 και D1, με τα αντίστοιχα D0 και D1 της άλλης συσκευής.

(Reader διαιρούμενου συστήματος)

Επισήμανση Περιγραφή

DC+ Power Θετικός πόλος τροφοδοσίας (12VDC)

GND Power Αρνητικός πόλος τροφοδοσίας

D1 Reader Wiegand 1

D0 Reader Wiegand 0

GND Reader Αρνητικός πόλος τροφοδοσίας

DC+ Reader Θετικός πόλος τροφοδοσίας (12VDC)

D_IN/GND Επαφή πόρτας (Προαιρετικό)

OPEN/GND Κουμπί εξόδου (Προαιρετικό)

NO Ρελέ κανονικά ανοικτή επαφή

COM Ρελέ κοινή επαφή

NC Ρελέ κανονικά κλειστή επαφή
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Controller διαιρούμενου συστήματος 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Σύντομος Προγραμματισμός 
Με τις κάρτες Master Add/Delete Card (Στη συσκευή Reader): 

Διαβάστε το παρόν φυλλάδιο πριν προγραμματίσετε, εγκαταστήσετε, ή συνδέσετε το προϊόν με 
αλλά προϊόντα είτε πριν αναζητήσετε τεχνική υποστήριξη.


Αρχικός κωδικός Master 123456 (Ο κωδικός Master μπορεί να είναι 6 ψηφία)

Προσοχή: Σας συμβουλεύουμε για λόγους ασφαλείας να αλλάξετε τον αρχικό κωδικό Master 
(με το χειριστήριο υπερύθρων IR να δείχνει προς την συσκευή με απόσταση μέχρι 10 cm)

Αλλαγή Κωδικού Master:	 Πατάμε * κωδικό Master #, στην συνέχεια πατάμε 0, τον νέο 
κωδικό Master και # πατάμε ξανά τον νέο κωδικό Master και #, στην συνέχεια πατάμε * 	 


Στην περίπτωση που ξεχάσουμε τον κωδικό Master θα χρειαστεί να κάνουμε επαναφορά των 
εργοστασιακών ρυθμίσεων ως εξής, αφαιρούμε την τροφοδοσία, στην συνέχεια επαναφέρουμε 
την τροφοδοσία έχοντας βραχυκυκλωμένα τα OPEN και GND  θα ακουστούν δύο τόνοι. 
Διαχωρίζουμε τους 2 ακροδέκτες και δείχνουμε την Κάρτα Master Add Card στον Reader. 
Κατόπιν δείχνουμε την Κάρτα Master Delete Card. Η οπτική ένδειξη θα γίνει κόκκινη.


Στην περίπτωση που θέλουμε να προσθέσουμε δακτυλικά αποτυπώματα χρηστών ακολουθούμε 
τις οδηγίες χρήσης του εκάστοτε Reader και κατόπιν τις διαδικασίες του FS-Board.


Προσθήκη χρήστη 

Στη συσκευή Reader: Δείχνουμε την κάρτα Master Add Card. Συνεχόμενα δείχνουμε τις κάρτες, 
τα δακτυλικά αποτυπώματα των χρηστών, ή και εισάγουμε τους κωδικούς PIN (μετά από κάθε 
κωδικό πατάμε την #) που θέλουμε να προσθέσουμε. Στην συνέχεια δείχνουμε ξανά την κάρτα 
Master Add Card.


Αφαίρεση χρήστη 

Στη συσκευή Reader: Δείχνουμε την κάρτα Master Delete Card. Συνεχόμενα δείχνουμε τις 
κάρτες, τα δακτυλικά αποτυπώματα των χρηστών, ή και εισάγουμε τους κωδικούς PIN (μετά 
από κάθε κωδικό πατάμε την #) που θέλουμε να αφαιρέσουμε. Στην συνέχεια δείχνουμε ξανά 
την κάρτα Master Delete Card.


Υποστήριξη χρηστών Μέχρι 1000 θέσεις αποθήκευσης

Τύπος κάρτας/tag και PIN
Υποχρεωτική υποστήριξη ανάγνωσης κάρτας 125KHz EM


στον αναγνώστη Reader, προαιρετική υποστήριξη

PIN 4-6 ψηφία (εκτός από 8888)

Τρόποι εισόδου Αναλόγως τον Reader με κάρτα/tag, PIN, δακτυλικό αποτύπωμα

Λειτουργία εισόδου / φορτίο ρελέ 1 ρελέ NO/COM/NC, χρόνος 1-99 sec / 2 Amp

Wiegand 26 - 37 bits

Τροφοδοσία / Κατανάλωση 9-24VDC / έως 20mA

Φυσικά χαρακτηριστικά 
(Διαστάσεις/Βάρος)

Κέλυφος ABS

L65xW54xD19(mm)/40g

Συνθήκες λειτουργίας Εσωτερικού χώρου

-40oC έως +60oC / υγρασία 0% - 90%

Περιλαμβάνεται IR χειριστήριο υπερύθρων και κάρτες Master Add/Delete Card
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Προγραμματισμός 
Με το ασύρματο τηλεχειριστήριο (Περιλαμβάνεται) 

Όταν χρειάζεται να δείξουμε κάρτα ή να αγγίξουμε με το δάκτυλο (στην περίπτωση 
προγραμματισμού με δακτυλικό αποτύπωμα) ή να κάνουμε εισαγωγή PIN αυτό γίνεται 
αποκλειστικά στην συσκευή Reader.


Στην περίπτωση που θέλουμε να προσθέσουμε δακτυλικά αποτυπώματα χρηστών ακολουθούμε 
τις οδηγίες χρήσης του εκάστοτε Reader και κατόπιν τις διαδικασίες του FS-Board.


Περιγραφή
Είσοδος σε 
κατάσταση 
προγρ/σμού

Μενού Επιλογές
Έξοδος από 
κατάσταση 
προγρ/σμού

Αποθήκευση κάρτας Χρήστη 
με θέση

* Κωδικός 
Master # 1 Επιλογή θέσης (0-999) # 

Δείχνω κάρτα * 

Αποθήκευση κωδικού PIN 
Χρήστη με θέση

* Κωδικός 
Master # 1

Επιλογή θέσης (0-999) # 
Πατάω νέο PIN # (4-6 
ψηφία)

* 

Αποθήκευση δακτυλικού 
αποτυπώματος Χρήστη με 
θέση

* Κωδικός 
Master # 1

Επιλογή θέσης (0-999) # 
Δείχνω δακτυλικό 
αποτύπωμα

* 

Διαγραφή (Κάρτα/PIN/
δακτυλικό αποτύπωμα) 
Χρήστη με θέση

* Κωδικός 
Master # 2 Επιλογή θέσης (0-999) # * 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ 
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

* Κωδικός 
Master # 2 Κωδικός Master # * 

Χρόνος σε δευτερόλεπτα 
που ανοίγει το ρελέ

* Κωδικός 
Master # 3 1 - 99 # *

Wiegand Bits (Προεπιλογή: 
26)

* Κωδικός 
Master # 8 26-37 # *
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Είσοδος 

Δείχνουμε την κάρτα στην συσκευή Reader ή αγγίζουμε με το δάκτυλο

ή πληκτρολογούμε τον κωδικό PIN και #


Προσθήκη Χρήστη Κάρτας, PIN ή δακτυλικού αποτυπώματος - Παράδειγμα 
Πατάμε * Κωδικό Master #, μετά πατάμε 1 και στην συνέχεια την θέση 0 και #, τώρα πατάμε το 
PIN πχ 1111 και #, συνεχίζουμε πατώντας την θέση 1 και #, τώρα αγγίζει ο Χρήστης 2 με το 
δάκτυλο, στη συνέχεια πατάμε 2 και #, τώρα δείχνουμε την κάρτα 1, πατάμε * και ξανά * για να 
επιστρέψουμε σε κατάσταση αναμονής.

	 	 (Μπορούμε να επαναλάβουμε πατώντας την επόμενη θέση      	 	 	                
	 για προσθήκη όλων των Χρηστών πριν επιστρέψουμε σε κατάσταση αναμονής)

Λίγο αργότερα θέλουμε να προσθέσουμε και άλλον χρήστη. Πατάμε ξανά * Κωδικό Master #, 
Μετά πατάμε 1 και στην συνέχεια το 3 και #, τώρα αγγίζει με το δάκτυλο ο Χρήστης 4, πατάμε * 
και ξανά * για να επιστρέψουμε σε κατάσταση αναμονής.


Ορίζουμε ακριβώς την θέση των καρτών/tags, κωδικών PIN και δακτυλικών αποτυπωμάτων σε 
1000 (0 με 999) θέσεις. Χρειάζεται να κρατήσουμε αρχείο αντιστοιχίας Xρήστη και κάρτας/tag, 
κωδικού PIN ή δακτυλικού αποτυπώματος, για να μπορούμε μελλοντικά να αφαιρέσουμε 
εύκολα συγκεκριμένο Xρήστη απο το σύστημα.


Διαγραφή Χρήστη 
Ο Xρήστης 4 αποχωρεί και ο Χρήστης 3 έχασε την κάρτα του (βλέπε παρακάτω πίνακα)

Πατάμε * Κωδικό Master #, μετά πατάμε 2 και στην συνέχεια την θέση 2 και #, συνεχίζουμε 
πατώντας την θέση 3 και #, πατάμε * και ξανά * για να επιστρέψουμε σε κατάσταση αναμονής.


Θέση Χρήστης Μέσο

0 Χρήστης 1 PIN

1 Χρήστης 2 Δακτυλικό αποτύπωμα

2 Χρήστης 3 Κάρτα 1

3 Χρήστης 4 Δακτυλικό αποτύπωμα
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Συνδεσμολογία 

Συνδέουμε τα D0 και D1, με τα αντίστοιχα D0 και D1 της άλλης συσκευής.

(Reader διαιρούμενου συστήματος)

Επισήμανση Περιγραφή

BEEP Έλεγχος ηχητικής σήμανσης (Προαιρετικό)

LED Έλεγχος οπτικής σήμανσης (Προαιρετικό)

D1 Wiegand 1

D0 Wiegand 0

GND Αρνητικός πόλος τροφοδοσίας

+DC Θετικός πόλος τροφοδοσίας (9-24VDC)

OPEN Κουμπί εξόδου (Προαιρετικό)

NO Ρελέ κανονικά ανοικτή επαφή

GND/COM Ρελέ κοινή επαφή

NC Ρελέ κανονικά κλειστή επαφή
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Ασύρματο πληκτρολόγιο Wiegand 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Είσοδος 

Πατάμε το # και δείχνουμε την κάρτα στην συσκευή ή πατάμε το PIN και #

Η ένδειξη θα γίνει πράσινη και θα ηχήσει ένας τόνος.

Σε περίπτωση που το ασύρματο πληκτρολόγιο έχει χαμηλή μπαταρία η ένδειξη θα αναβοσβήσει 
κόκκινη 3 φορές και θα ηχήσουν τρεις τόνοι.


Προγραμματισμός 

Προγραμματίζουμε τον controller σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του. Για να λειτουργεί το PIN 
πρέπει κατα τον προγραμματισμό του controller να εισάγουμε το PIN στο ασύρματο 
πληκτρολόγιο, και όχι στο πληκτρολόγιο του controller (αν διαθέτει).


Σύζευξη - Pairing 

Η παρακάτω διαδικασία είναι ρυθμισμένη εργοστασιακά και την ακολουθούμε μόνο εάν έχουμε 
επιβεβαιώσει πως το ασύρματο πληκτρολόγιο και ο δέκτης Wiegand έχουν αποσυγχρονίσει.

Κρατάμε πατημένο το κουμπί “PAIR” στον δεκτή Wiegand για 5 δευτερόλεπτα μεχρι η πρασινη 
ένδειξη να εμφανιστεί. Κατόπιν στο πληκτρολόγιο πατάμε οποιοδήποτε αριθμό από το 0 μέχρι 
το 9 και το πλήκτρο # είτε πατάμε # και στη συνέχεια διαβάζουμε μια κάρτα/tag. Στο 
πληκτρολόγιο θα γίνει πράσινη η ένδειξη και στην συνέχεια πατάμε μια φορά το πλήκτρο 
“PAIR” στον δεκτή Wiegand. Η σύζευξη έχει ολοκληρωθεί.


Τύπος κάρτας/tag και PIN 125KHz EM, ανάγνωση μέχρι 3 εκατοστά, PIN 1-6 ψηφία

Τρόποι εισόδου Με κάρτα/tag ή PIN 1-6 ψηφία

Λειτουργία εισόδου Χωρίς ρελέ - Απαραίτητη σύνδεση Wiegand

Ασύρματη επικοινωνία 433MHz με αλγόριθμο κρυπτογράφησης κυλιόμενου κωδικού

μέχρι 30m

Τροφοδοσία 
Ασύρματο πληκτρολόγιο 3x AAA μπαταρίες


Δέκτης Wiegand 12VDC

Οι μπαταρίες διαρκούν περίπου 1 έτος με 30 χρήσεις/ημέρα

Κατανάλωση 
(Αναμονή/Λειτουργία)

Ασύρματο πληκτρολόγιο μέχρι 5uA/45mA

Δέκτης Wiegand μέχρι 15mA/15mA

Φυσικά χαρακτηριστικά 
(Διαστάσεις/Βάρος)

Κέλυφος πληκτρολογίου Zinc-alloy

Ασύρματο πληκτρολόγιο L148xW56xD23(mm)/250g


Δέκτης Wiegand L24xW50(mm)/10g

Συνθήκες λειτουργίας 
(ασύρματο πληκτρολόγιο)

Αδιάβροχο IP65

-20oC έως +60oC / υγρασία 0% - 86%
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Συνδεσμολογία 

Wiegand σύνδεση διαιρούμενου συστήματος (split)

Συνδέουμε τα D0 και D1, με τα αντίστοιχα D0 και D1 της άλλης συσκευής (controller)


Τροφοδοτούμε με 12VDC
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Ασύρματο ΚΙΤ 3ΤΜ 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Προγραμματισμός 

Αρχικός κωδικός Master 123456

Προσοχή: Σας συμβουλεύουμε για λόγους ασφαλείας να αλλάξετε τον αρχικό κωδικό Master

Αλλαγή Κωδικού Master:	 Πατάμε * κωδικό Master #, στην συνέχεια πατάμε 0, τον νέο 
κωδικό Master και # πατάμε ξανά τον νέο κωδικό Master και #, στην συνέχεια πατάμε * 	 	
(Ο κωδικός Master μπορεί να είναι 6 ψηφία)


Στην περίπτωση που ξεχάσουμε τον κωδικό Master θα χρειαστεί να κάνουμε επαναφορά των 
εργοστασιακών ρυθμίσεων ως εξής, πατάμε το πλήκτρο # και δείχνουμε την κάρτα Reset Card 
θα ακουστεί ένας τόνος. Αν ακούσουμε 3 τόνους είτε αν δεν έχουμε την κάρτα reset τότε 
κάνουμε το εξής: Αφαιρούμε τις μπαταρίες, τις τοποθετουμε ξανά και πατάμε το πλήκτρο * 
μέχρι να ακούσουμε έναν τόνο. Οι χρήστες δεν θα διαγραφούν. Θα χρειαστεί να κάνουμε ξανά 
σύνδεση του πληκτρολογίου με τον controler ως εξής ανοίγουμε το καπάκι του controler και 
πατάμε το κουμπί pair αμέσως πατάμε στο πληκτρολόγιο * Κωδικό Master και #, μετά 8 0 και 
ξανά # θα ακουστεί ένας τόνος, πατάμε *


Σε περίπτωση χαμηλής μπαταρίας στο πληκτρολόγιο όταν πατάμε οποιοδήποτε πλήκτρο θα 
ακούμε τρεις τόνους και η ένδειξη θα γίνεται πορτοκαλί. Αντίστοιχα στο ασύρματο κουμπί 
εξόδου η ένδειξη θα εναλλάσσεται, κόκκινο και πράσινο.


Υποστήριξη χρηστών Μέχρι 500 κάρτες/tags ή κωδικούς PIN

Τύπος κάρτας/tag και PIN 125KHz EM, ανάγνωση στα 3 με 6 εκατοστά, PIN 4-8 ψηφία

Τρόποι εισόδου Με κάρτα/tag ή PIN 4-8 ψηφία

Λειτουργία εισόδου / φορτίο 
ρελέ 1 ρελέ NO/COM/NC, χρόνος 1-99 sec / 2 Amp

Ασύρματη επικοινωνία 433MHz με αλγόριθμο κρυπτογράφησης κυλιόμενου κωδικού

μέχρι 50m

Τροφοδοσία 

Ασύρματο πληκτρολόγιο 3x AAA μπαταρίες

Controller 12VDC


Ασύρματο κουμπί 1x CR2032 μπαταρία λιθίου

Οι μπαταρίες διαρκούν περίπου 1 έτος με 20 χρήσεις/ημέρα

Κατανάλωση 
(Αναμονή/Λειτουργία)

Ασύρματο πληκτρολόγιο μέχρι 10uA/80mA

Controller μέχρι 20mA/50mA


Ασύρματο κουμπί μέχρι 10uA/30mA

Φυσικά χαρακτηριστικά 
(Διαστάσεις/Βάρος)

Κέλυφος ABS

Ασύρματο πληκτρολόγιο L134xW48xD25(mm)/150g


Controller L85xW50xD25(mm)/62g

Ασύρματο κουμπί L80xW38xD15(mm)/34g

Συνθήκες λειτουργίας 
(ασύρματο πληκτρολόγιο)

Αδιάβροχο IP66

-40oC έως +60oC / υγρασία 10% - 90%
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Είσοδος 

Πατάμε το # και δείχνουμε την κάρτα στην συσκευή ή πατάμε το PIN και #

Η ένδειξη θα γίνει πράσινη και θα ηχήσει ένας τόνος.


Προσθήκη Χρήστη Κάρτας ή PIN - Παράδειγμα 
Πατάμε * Κωδικό Master #, μετά πατάμε 1 και στην συνέχεια την θέση 1 και #, τώρα πατάμε το 
PIN πχ 1111 και #, πατάμε ξανά το PIN και #, συνεχίζουμε πατώντας την θέση 2 και #, τώρα 
δείχνουμε την κάρτα 1, στη συνέχεια πατάμε 3 και #, τώρα δείχνουμε την κάρτα 2, πατάμε * για 
να επιστρέψουμε σε κατάσταση αναμονής.


(Μπορούμε να επαναλάβουμε πατώντας την επόμενη θέση

για προσθήκη όλων των Χρηστών πριν επιστρέψουμε σε κατάσταση αναμονής)


Λίγο αργότερα θέλουμε να προσθέσουμε και άλλον χρήστη. Πατάμε ξανά * Κωδικό Master #, 
Μετά πατάμε 1 και στην συνέχεια το 4 και #, τώρα πατάμε το PIN πχ 2222 και #, πατάμε ξανά 
το PIN και #, πατάμε * για να επιστρέψουμε σε κατάσταση αναμονής.


Ορίζουμε ακριβώς την θέση των καρτών/tags και κωδικών PIN σε 500 θέσεις. Χρειάζεται να 
κρατήσουμε αρχείο αντιστοιχίας Xρήστη και κάρτας/tag ή κωδικού PIN, για να μπορούμε 
μελλοντικά να αφαιρέσουμε εύκολα συγκεκριμένο Xρήστη απο το σύστημα.


Διαγραφή Χρήστη 
Ο Xρήστης 1 αποχωρεί και ο Χρήστης 2 έχασε την κάρτα του

Πατάμε * Κωδικό Master #, μετά πατάμε 2 και στην συνέχεια την θέση 1 και #, συνεχίζουμε 
πατώντας την θέση 2 και #, στη συνέχεια πατάμε 3 και #, πατάμε * για να επιστρέψουμε σε 
κατάσταση αναμονής.


Είσοδος σε 
κατάσταση 
προγρ/σμού

Μενού Επιλογές Περιγραφή
Έξοδος από 
κατάσταση 
προγρ/σμού

* Κωδικός 
Master # 1 Επιλογή θέσης (1-500) # 

Δείχνω κάρτα
Αποθήκευση Χρήστη 
κάρτας με θέση * 

* Κωδικός 
Master # 1

Επιλογή θέσης (1-500) # 
Πατάω νέο PIN #

Πατάω ξανά νέο PIN # 

Αποθήκευση Χρήστη 
κωδικού PIN με θέση * 

* Κωδικός 
Master # 2 Επιλογή θέσης (1-500) # Διαγραφή Χρήστη με θέση 

(Κάρτα/PIN) * 

* Κωδικός 
Master # 2 0000 # ΠΡΟΣΟΧΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ 

ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ * 

* Κωδικός 
Master # 4 1 - 99 # Χρόνος σε δευτερόλεπτα 

που ανοίγει το ρελέ *

Θέση Χρήστης Μέσο

1 Χρήστης 1 PIN

2 Χρήστης 1 Κάρτα 1

3 Χρήστης 2 Κάρτα 2

4 Χρήστης 2 PIN
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Συνδεσμολογία 

Είναι απαραίτητη η χρήση της διόδου 1N4004

Επισήμανση Περιγραφή

+12V Θετική τροφοδοσία ρεύματος

GRD Αρνητική τροφοδοσία ρεύματος

NO Ρελέ κανονικά ανοικτή επαφή

COM Ρελέ κοινή επαφή

NC Ρελέ κανονικά κλειστή επαφή

LOCK+ Θετική τροφοδοσία κλειδαριάς (+12V)

ALARM- Αρνητική επαφή σειρήνας συναγερμού (Προαιρετικό)

OPEN Κουμπί Εξόδου (Προαιρετικό)

D_IN Κατάσταση Πόρτας (Προαιρετικό)

BELL_A Κουδούνι 1ο καλώδιο (Προαιρετικό)

BELL_B Κουδούνι 2ο καλώδιο (Προαιρετικό)

Pandelis' iPhone
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Ασύρματο ΚΙΤ 3ΤΜ 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Σύντομος Προγραμματισμός 
Με τις κάρτες διαχειριστή (Master Add/Delete Card): 

Δείχνουμε την κάρτα διαχειριστή προσθήκης χρηστών (Master Add Card), θα ακουστεί τόνος 
και η ένδειξη θα γίνει κόκκινη. Συνεχόμενα δείχνουμε τις κάρτες/tags των χρηστών, κάθε φορά 
επιβεβαιώνουμε με πράσινη ένδειξη και νέο ηχητικό τόνο και στην συνέχεια δείχνουμε ξανά την 
κάρτα διαχειριστή προσθήκης χρηστών, ακούμε ξανά τόνο και το σύστημα έρχεται σε 
κατάσταση αναμονής.


Δείχνουμε την κάρτα διαχειριστή αφαίρεσης χρηστών (Master Delete Card), θα ακουστεί τόνος 
και η ένδειξη θα γίνει κόκκινη. Συνεχόμενα δείχνουμε τις κάρτες/tags των χρηστών που θέλουμε 
να αφαιρέσουμε, κάθε φορά επιβεβαιώνουμε με πράσινη ένδειξη και νέο ηχητικό τόνο και στην 
συνέχεια δείχνουμε ξανά την κάρτα διαχειριστή αφαίρεσης χρηστών, ακούμε ξανά τόνο και το 
σύστημα έρχεται σε κατάσταση αναμονής.


Προγραμματισμός 

Αρχικός κωδικός Master 123456

Προσοχή: Σας συμβουλεύουμε για λόγους ασφαλείας να αλλάξετε τον αρχικό κωδικό Master

Αλλαγή Κωδικού Master:	 Πατάμε * κωδικό Master #, στην συνέχεια πατάμε 0, τον νέο 
κωδικό Master και # πατάμε ξανά τον νέο κωδικό Master και #, στην συνέχεια πατάμε * 	 	
(Ο κωδικός Master μπορεί να είναι 6 ψηφία)


Υποστήριξη χρηστών Μέχρι 1000 κάρτες/tags ή κωδικούς PIN

Τύπος κάρτας/tag και PIN 125KHz EM, ανάγνωση στα 3 με 6 εκατοστά, PIN 4-8 ψηφία

Τρόποι εισόδου Με κάρτα/tag ή PIN 4-8 ψηφία

Λειτουργία εισόδου / φορτίο 
ρελέ 1 ρελέ NO/COM/NC, χρόνος 1-99 sec / 2 Amp

Ασύρματη επικοινωνία 433MHz με αλγόριθμο κρυπτογράφησης κυλιόμενου κωδικού

μέχρι 30m

Τροφοδοσία 

Ασύρματο πληκτρολόγιο 3x AAA μπαταρίες

Controller 220VAC


Ασύρματο κουμπί 1x CR2032 μπαταρία λιθίου

Οι μπαταρίες διαρκούν περίπου 1 έτος με 20 χρήσεις/ημέρα

Κατανάλωση 
(Αναμονή/Λειτουργία)

Ασύρματο πληκτρολόγιο μέχρι 10uA/80mA

Controller μέχρι 20mA/50mA


Ασύρματο κουμπί μέχρι 10uA/30mA

Φυσικά χαρακτηριστικά 
(Διαστάσεις/Βάρος)

Κέλυφος ABS (Zinc-Alloy, Anti-Vandal για το πληκτρολόγιο)

Ασύρματο πληκτρολόγιο L148xW44xD22(mm)/300g


Controller L135xW85xD30(mm)/150g

Ασύρματο κουμπί L80xW38xD15(mm)/34g

Συνθήκες λειτουργίας 
(ασύρματο πληκτρολόγιο)

Αδιάβροχο IP65

-40oC έως +60oC / υγρασία 10% - 90%
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Στην περίπτωση που ξεχάσουμε τον κωδικό Master θα χρειαστεί να κάνουμε επαναφορά των 
εργοστασιακών ρυθμίσεων ως εξής, αφαιρούμε τις μπαταρίες, τις τοποθετούμε ξανά, 
περιμένουμε 5 δευτερόλεπτα και πατάμε το πλήκτρο # μέχρι να ακούσουμε έναν τόνο. Οι 
χρήστες δεν θα διαγραφούν. Θα χρειαστεί να κάνουμε ξανά σύνδεση του πληκτρολογίου με τον 
controler ως εξής, πατάμε το κουμπί pair στον controller αμέσως πατάμε στο πληκτρολόγιο * 
Κωδικό Master και #, μετά 8 0 και ξανά # θα ακουστεί ένας τόνος, πατάμε *


Σε περίπτωση χαμηλής μπαταρίας στο πληκτρολόγιο όταν πατάμε οποιοδήποτε πλήκτρο θα 
ακούμε τρεις τόνους και η ένδειξη θα γίνεται πορτοκαλί. Αντίστοιχα στο ασύρματο κουμπί 
εξόδου η ένδειξη θα εναλλάσσεται, κόκκινο και πράσινο.


Είσοδος 

Δείχνουμε την κάρτα στην συσκευή ή πατάμε το PIN και #

Η ένδειξη θα γίνει πράσινη και θα ηχήσει ένας τόνος.


Προσθήκη Χρήστη Κάρτας ή PIN - Παράδειγμα 
Πατάμε * Κωδικό Master #, μετά πατάμε 1 και στην συνέχεια την θέση 0 και #, τώρα πατάμε το 
PIN πχ 1111 και #, πατάμε ξανά το PIN και #, συνεχίζουμε πατώντας την θέση 1 και #, τώρα 
δείχνουμε την κάρτα 1, στη συνέχεια πατάμε 2 και #, τώρα δείχνουμε την κάρτα 2, πατάμε * για 
να επιστρέψουμε σε κατάσταση αναμονής.


(Μπορούμε να επαναλάβουμε πατώντας την επόμενη θέση

για προσθήκη όλων των Χρηστών πριν επιστρέψουμε σε κατάσταση αναμονής)


Λίγο αργότερα θέλουμε να προσθέσουμε και άλλον χρήστη. Πατάμε ξανά * Κωδικό Master #, 
Μετά πατάμε 1 και στην συνέχεια το 3 και #, τώρα πατάμε το PIN πχ 2222 και #, πατάμε ξανά 
το PIN και #, πατάμε * για να επιστρέψουμε σε κατάσταση αναμονής.


Ορίζουμε ακριβώς την θέση των καρτών/tags και κωδικών PIN σε 1000 θέσεις. Χρειάζεται να 
κρατήσουμε αρχείο αντιστοιχίας Xρήστη και κάρτας/tag ή κωδικού PIN, για να μπορούμε 
μελλοντικά να αφαιρέσουμε εύκολα συγκεκριμένο Xρήστη απο το σύστημα.


Είσοδος σε 
κατάσταση 
προγρ/σμού

Μενού Επιλογές Περιγραφή
Έξοδος από 
κατάσταση 
προγρ/σμού

* Κωδικός 
Master # 1 Επιλογή θέσης (0-999) # 

Δείχνω κάρτα
Αποθήκευση Χρήστη 
κάρτας με θέση * 

* Κωδικός 
Master # 1

Επιλογή θέσης (0-999) # 
Πατάω νέο PIN #

Πατάω ξανά νέο PIN # 

Αποθήκευση Χρήστη 
κωδικού PIN με θέση * 

* Κωδικός 
Master # 2 Επιλογή θέσης (0-999) # Διαγραφή Χρήστη με θέση 

(Κάρτα/PIN) * 

* Κωδικός 
Master # 2 0000 # ΠΡΟΣΟΧΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ 

ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ * 

* Κωδικός 
Master # 4 1 - 99 # Χρόνος σε δευτερόλεπτα 

που ανοίγει το ρελέ *
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Διαγραφή Χρήστη 
Ο Xρήστης 1 αποχωρεί και ο Χρήστης 2 έχασε την κάρτα του

Πατάμε * Κωδικό Master #, μετά πατάμε 2 και στην συνέχεια την θέση 0 και #, συνεχίζουμε 
πατώντας την θέση 1 και #, στη συνέχεια πατάμε 2 και #, πατάμε * για να επιστρέψουμε σε 
κατάσταση αναμονής.


Συνδεσμολογία 

Επισήμανση Περιγραφή

AC Input Συνδέουμε το καλώδιο τροφοδοσίας στο δίκτυο 220VAC

NO Lock Ρελέ κανονικά ανοικτή επαφή

COM Lock Ρελέ κοινή επαφή

NC Lock Ρελέ κανονικά κλειστή επαφή

LOCK+ Power Out Θετική τροφοδοσία κλειδαριάς (+12V) μέχρι 2Amp

GND Power Out Αρνητική τροφοδοσία κλειδαριάς

ALARM- Αρνητική επαφή σειρήνας συναγερμού (Προαιρετικό)

OPEN Exit Κουμπί Εξόδου (Προαιρετικό)

GND Exit Κουμπί Εξόδου (Προαιρετικό)

D_IN Door Contact Κατάσταση Πόρτας (Προαιρετικό)

GND Door Contact Κατάσταση Πόρτας (Προαιρετικό)

BELL_A Door Bell Κουδούνι (Προαιρετικό)

BELL_B Door Bell Κουδούνι (Προαιρετικό)

Θέση Χρήστης Μέσο

0 Χρήστης 1 PIN

1 Χρήστης 1 Κάρτα 1

2 Χρήστης 2 Κάρτα 2

3 Χρήστης 2 PIN
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Ασύρματο ΚΙΤ 10ΤΜ 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Προγραμματισμός 

Αρχικός κωδικός Master 123456

Προσοχή: Σας συμβουλεύουμε για λόγους ασφαλείας να αλλάξετε τον αρχικό κωδικό Master

Αλλαγή Κωδικού Master:	 Πατάμε * κωδικό Master #, στην συνέχεια πατάμε 0, τον νέο 
κωδικό Master και # πατάμε ξανά τον νέο κωδικό Master και #, στην συνέχεια πατάμε * 	 	
(Ο κωδικός Master μπορεί να είναι 6 ψηφία)


ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην περίπτωση που ξεχάσουμε τον κωδικό Master ΔΕΝ μπορούμε να κάνουμε 
επαναφορά και το σύστημα κλειδώνει στις τρέχουσες ρυθμίσεις. ΔΕΝ μπορούμε πλέον να 
προσθέσουμε/αφαιρέσουμε κωδικό PIN ή κάρτα/tag.


Σε περίπτωση χαμηλής μπαταρίας στο πληκτρολόγιο όταν πατάμε οποιοδήποτε πλήκτρο θα 
ακούμε τρεις τόνους και η ένδειξη θα γίνεται πορτοκαλί. Αντίστοιχα στον ασύρματο 
ηλεκτροπίρο η ένδειξη θα παραμένει κόκκινη και θα ακούγεται τόνος στην κατάσταση 
αναμονής, ο ηλεκτροπίρος θα ξεκλειδώσει (fail safe) λίγο πριν σταματήσουν να λειτουργούν οι 
μπαταρίες του. Σε περίπτωση που κάποιος απομακρύνει τις μπαταρίες του ηλεκτροπίρου, ο 
ηλεκτροπίρος θα παραμείνει κλειδωμένος (fail secure)


Χρήση Εισόδου 

Πατάμε το # και δείχνουμε την κάρτα στην συσκευή ή πατάμε το PIN και #


Υποστήριξη χρηστών Μέχρι 98 κάρτες/tags ή κωδικούς PIN

Τύπος κάρτας/tag και PIN 125KHz EM, ανάγνωση στα 3 με 6 εκατοστά, PIN 4-6 ψηφία

Τρόποι εισόδου Με κάρτα/tag, PIN 4-6 ψηφία ή ασύρματο χειριστήριο

Λειτουργία εισόδου ΧΩΡΙΣ ρελέ, οδηγεί ασύρματο κουτιαστό ηλεκτροπίρο

Ασύρματη επικοινωνία
Πλήρως ασύρματη επικοινωνία 433MHz με αλγόριθμο 

κρυπτογράφησης κυλιόμενου κωδικού

μέχρι 5-7m

Τροφοδοσία 

Ασύρματο πληκτρολόγιο 3x AAA μπαταρίες

Ασύρματος ηλεκτροπίρος 2x AA μπαταρίες


Ασύρματο κουμπί/χειριστήριο 1x CR2032 μπαταρία λιθίου

Οι μπαταρίες διαρκούν περίπου 1 έτος με 30-40 χρήσεις/ημέρα

Κατανάλωση 
(Αναμονή/Λειτουργία)

Ασύρματο πληκτρολόγιο μέχρι 10uA/50mA

Ασύρματος ηλεκτροπίρος μέχρι 10uA/42mA


Ασύρματο κουμπί/χειριστήριο μέχρι 10uA/3mA

Φυσικά χαρακτηριστικά 
(Διαστάσεις/Βάρος)

Κέλυφος Zinc Alloy/ABS

Ασύρματο πληκτρολόγιο L148xW56xD22(mm)/285g

Ασύρματος ηλεκτροπίρος L169xW40xD25(mm)/400g


Ασύρματο κουμπί L83xW40xD16(mm)/30g

Ασύρματο χειριστήριο L62xW27xD11(mm)/25g

Συνθήκες λειτουργίας 
(ασύρματο πληκτρολόγιο)

Αδιάβροχο IP65

-20oC έως +60oC / υγρασία 0% - 86%
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Προσθήκη Χρήστη Κάρτας ή PIN - Παράδειγμα 
Πατάμε * Κωδικό Master #, μετά πατάμε 1 και στην συνέχεια την θέση 6 και #, τώρα πατάμε το 
PIN πχ 1111 και #, πατάμε ξανά το PIN και #, συνεχίζουμε πατώντας την θέση 7 και #, τώρα 
δείχνουμε την κάρτα 1, στη συνέχεια πατάμε 8 και #, τώρα δείχνουμε την κάρτα 2, πατάμε * για 
να επιστρέψουμε σε κατάσταση αναμονής.


(Μπορούμε να επαναλάβουμε πατώντας την επόμενη θέση

για προσθήκη όλων των Χρηστών πριν επιστρέψουμε σε κατάσταση αναμονής)


Λίγο αργότερα θέλουμε να προσθέσουμε και άλλον χρήστη. Πατάμε ξανά * Κωδικό Master #, 
Μετά πατάμε 1 και στην συνέχεια το 9 και #, τώρα πατάμε το PIN πχ 2222 και #, πατάμε ξανά 
το PIN και #, πατάμε * για να επιστρέψουμε σε κατάσταση αναμονής.


Ορίζουμε ακριβώς την θέση των καρτών/tags και κωδικών PIN σε 98 θέσεις. Χρειάζεται να 
κρατήσουμε αρχείο αντιστοιχίας Xρήστη και κάρτας/tag ή κωδικού PIN, για να μπορούμε 
μελλοντικά να αφαιρέσουμε εύκολα συγκεκριμένο Xρήστη απο το σύστημα.


Διαγραφή Χρήστη 
Ο Xρήστης 1 αποχωρεί και ο Χρήστης 2 έχασε την κάρτα του

Πατάμε * Κωδικό Master #, μετά πατάμε 2 και στην συνέχεια την θέση 6 και #, συνεχίζουμε 
πατώντας την θέση 7 και #, στη συνέχεια πατάμε 8 και #, πατάμε * για να επιστρέψουμε σε 
κατάσταση αναμονής.


Είσοδος σε 
κατάσταση 
προγρ/σμού

Μενού Επιλογές Περιγραφή
Έξοδος από 
κατάσταση 
προγρ/σμού

* Κωδικός 
Master # 1 Επιλογή θέσης (6-98) # 

Δείχνω κάρτα
Αποθήκευση Χρήστη 
κάρτας με θέση * 

* Κωδικός 
Master # 1

Επιλογή θέσης (6-98) # 
Πατάω νέο PIN #

Πατάω ξανά νέο PIN # 

Αποθήκευση Χρήστη 
κωδικού PIN με θέση * 

* Κωδικός 
Master # 2 Επιλογή θέσης (1-98) # Διαγραφή Χρήστη με θέση 

(Κάρτα/PIN) * 

* Κωδικός 
Master # 2 Κωδικός Master # ΠΡΟΣΟΧΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ 

ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ * 

* Κωδικός 
Master # 4 1 - 99 # Χρόνος σε δευτερόλεπτα 

που ανοίγει το ρελέ *

Θέση Χρήστης Μέσο

1-5 Προεγγεγραμμένα Tags 5x Tags

6 Χρήστης 1 PIN

7 Χρήστης 1 Κάρτα 1

8 Χρήστης 2 Κάρτα 2

9 Χρήστης 2 PIN
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Μεταλλικός Καρταναγνώστης OVAL 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Σύντομος Προγραμματισμός 
Με τις κάρτες διαχειριστή (Master Add/Delete Card): 

Δείχνουμε την κάρτα διαχειριστή προσθήκης χρηστών (Master Add Card), θα ακουστεί τόνος 
και η ένδειξη θα γίνει πορτοκαλί. Συνεχόμενα δείχνουμε τις κάρτες/tags των χρηστών, κάθε 
φορά επιβεβαιώνουμε με πράσινη ένδειξη και νέο ηχητικό τόνο και στην συνέχεια δείχνουμε 
ξανά την κάρτα διαχειριστή προσθήκης χρηστών, ακούμε ξανά τόνο και το σύστημα έρχεται σε 
κατάσταση αναμονής με την ένδειξη να είναι σταθερά κόκκινη.


Δείχνουμε την κάρτα διαχειριστή αφαίρεσης χρηστών (Master Delete Card), θα ακουστεί τόνος 
και η ένδειξη θα γίνει πορτοκαλί. Συνεχόμενα δείχνουμε τις κάρτες/tags των χρηστών που 
θέλουμε να αφαιρέσουμε, κάθε φορά επιβεβαιώνουμε με πράσινη ένδειξη και νέο ηχητικό τόνο 
και στην συνέχεια δείχνουμε ξανά την κάρτα διαχειριστή αφαίρεσης χρηστών, ακούμε ξανά τόνο 
και το σύστημα έρχεται σε κατάσταση αναμονής με την ένδειξη να είναι σταθερά κόκκινη.


Προγραμματισμός 
Με το ασύρματο τηλεχειριστήριο (Περιλαμβάνεται) 

Αρχικός κωδικός Master 123456

Προσοχή: Σας συμβουλεύουμε για λόγους ασφαλείας να αλλάξετε τον αρχικό κωδικό 
Master 
Αλλαγή Κωδικού Master:	 Πατάμε * κωδικό Master #, στην συνέχεια πατάμε 0, τον νέο 
κωδικό Master και # πατάμε ξανά τον νέο κωδικό Master και #, στην συνέχεια πατάμε * 	 	
(Ο κωδικός Master μπορεί να αποτελείται από 6 ψηφία)


Στην περίπτωση που ξεχάσουμε τον κωδικό Master θα χρειαστεί να κάνουμε επαναφορά των 
εργοστασιακών ρυθμίσεων ως εξής, αφαιρούμε την τροφοδοσία, πατάμε το κουμπί εξόδου. 	
Το κρατάμε πατημένο μέχρι να επαναφέρουμε την τροφοδοσία και να ακουστούν δύο τόνοι. 	
Το λαμπάκι θα γίνει πορτοκαλί. Αμέσως μετά δείχνουμε τις κάρτες Master Add Card και μετά 
Master Delete Card.


Κάρτες / Tags EM 125KHz / MIfare 13,56MHz

απόσταση ανάγνωσης από 3cm έως 6cm

Τροφοδοσία / Κατανάλωση 9 - 24 VDC / έως 40mA

Χωρητικότητα χρηστών έως 2000 θέσεις

Λειτουργία εισόδου / φορτίο ρελέ 1 ρελέ NO/COM/NC, χρόνος 1-99 sec / 2 Amp

Συνθήκες Λειτουργίας -40oC έως +60oC / υγρασία 0% - 98% / IP66

Πληκτρολόγιο Ασύρματο τηλεχειριστήριο υπερύθρων

Μπαταρία CR2032

Pandelis' iPhone

Pandelis' iPhone
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Είσοδος 

Δείχνουμε την κάρτα στην συσκευή.

Η ένδειξη θα γίνει πράσινη.


Προσθήκη Χρήστη Κάρτας/tag - Παράδειγμα 
Πατάμε * Κωδικό Master #, μετά πατάμε 1 και στην συνέχεια την θέση 1 και #, τώρα δείχνουμε 
την κάρτα 1 που ανήκει στον Χρήστη 1, συνεχίζουμε πατώντας την θέση 2 και #, τώρα 
δείχνουμε την κάρτα 2, στη συνέχεια πατάμε* για να επιστρέψουμε σε κατάσταση αναμονής.


	 	 (Μπορούμε να επαναλάβουμε πατώντας την επόμενη θέση 

	 για προσθήκη όλων των χρηστών πριν επιστρέψουμε σε κατάσταση αναμονής)


Λίγο αργότερα θέλουμε να προσθέσουμε και άλλον χρήστη. Πατάμε ξανά * Κωδικό Master #, 
Μετά πατάμε 1 και στην συνέχεια το 3 και #, τώρα ο Χρήστης 3 δείχνει την κάρτα 3, πατάμε * 
για να επιστρέψουμε σε κατάσταση αναμονής.


Ορίζουμε ακριβώς την θέση των καρτών/tags σε 2.000 θέσεις. Χρειάζεται να κρατήσουμε 
αρχείο αντιστοιχίας Xρήστη και κάρτας/tag, για να μπορούμε μελλοντικά να αφαιρέσουμε 
εύκολα συγκεκριμένο Xρήστη.


Διαγραφή Χρήστη 
Ο Χρήστης 1 αποχωρεί και ο Χρήστης 2 έχασε την κάρτα του

Πατάμε * Κωδικό Master #, μετά πατάμε 2 και στην συνέχεια την θέση 1 και #, συνεχίζουμε 
πατώντας την θέση 2 και #, πατάμε * για να επιστρέψουμε σε κατάσταση αναμονής.


Είσοδος σε 
κατάσταση 
προγρ/σμού

Μενού Επιλογές Περιγραφή
Έξοδος από 
κατάσταση 
προγρ/σμού

* Κωδικός 
Master # 1 Επιλογή θέσης (1-2.000) # 

Δείχνω κάρτα
Αποθήκευση χρήστη κάρτας με 
θέση * 

* Κωδικός 
Master # 1

Επιλογή θέσης (1-2.000) # 
Πατάω 8/10ψήφιο αριθμό 
κάρτας

Αποθήκευση χρήστη κάρτας με 
θέση - χρησιμοποιώντας μόνο 
τον αριθμό της, χωρίς να 
χρειάζεται η φυσική κάρτα

* 

* Κωδικός 
Master # 2 Δείχνω κάρτα/tag Διαγραφή κάρτας/tag * 

* Κωδικός 
Master # 2 Επιλογή θέσης (1-2.000) # Διαγραφή χρήστη (Κάρτα/tag) 

με θέση * 

* Κωδικός 
Master # 2 Κωδικός Master # ΠΡΟΣΟΧΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ 

ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ * 

* Κωδικός 
Master # 3 1 - 99 # Χρόνος σε δευτερόλεπτα που 

ανοίγει το ρελέ *

Θέση Χρήστης Μέσο

1 Χρήστης 1 Κάρτα 1

2 Χρήστης 2 Κάρτα 2

3 Χρήστης 3 Κάρτα 3
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Συνδεσμολογία 

Χρώμα Περιγραφή 

Κόκκινο 9-24VDC θετική τροφοδοσία ρεύματος

Μαύρο Αρνητική τροφοδοσία ρεύματος

Λευκό NO ρελέ κανονικά ανοικτή επαφή

Καφέ COM ρελέ κοινή επαφή

Πράσινο NC ρελέ κανονικά κλειστή επαφή

Κίτρινο Κουμπί εξόδου

Pandelis' iPhone

Pandelis' iPhone
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Μεταλλικός Καρταναγνώστης EM 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Σύντομος Προγραμματισμός 
Με τις κάρτες διαχειριστή (Master Add/Delete Card): 

Δείχνουμε την κάρτα διαχειριστή προσθήκης χρηστών (Master Add Card), θα ακουστεί τόνος 
και η ένδειξη θα γίνει πορτοκαλί. Συνεχόμενα δείχνουμε τις κάρτες/tags των χρηστών, κάθε 
φορά επιβεβαιώνουμε με πράσινη ένδειξη και νέο ηχητικό τόνο και στην συνέχεια δείχνουμε 
ξανά την κάρτα διαχειριστή προσθήκης χρηστών, ακούμε ξανά τόνο και το σύστημα έρχεται σε 
κατάσταση αναμονής με την ένδειξη να είναι σταθερά κόκκινη.


Δείχνουμε την κάρτα διαχειριστή αφαίρεσης χρηστών (Master Delete Card), θα ακουστεί τόνος 
και η ένδειξη θα γίνει πορτοκαλί. Συνεχόμενα δείχνουμε τις κάρτες/tags των χρηστών που 
θέλουμε να αφαιρέσουμε, κάθε φορά επιβεβαιώνουμε με πράσινη ένδειξη και νέο ηχητικό τόνο 
και στην συνέχεια δείχνουμε ξανά την κάρτα διαχειριστή αφαίρεσης χρηστών, ακούμε ξανά τόνο 
και το σύστημα έρχεται σε κατάσταση αναμονής με την ένδειξη να είναι σταθερά κόκκινη.


Προγραμματισμός 
Με το ασύρματο τηλεχειριστήριο (Περιλαμβάνεται) 

Αρχικός κωδικός Master 123456

Προσοχή: Σας συμβουλεύουμε για λόγους ασφαλείας να αλλάξετε τον αρχικό κωδικό 
Master 
Αλλαγή Κωδικού Master:	 Πατάμε * κωδικό Master #, στην συνέχεια πατάμε 0, τον νέο 
κωδικό Master και # πατάμε ξανά τον νέο κωδικό Master και #, στην συνέχεια πατάμε * 	 	
(Ο κωδικός Master μπορεί να αποτελείται από 6 ψηφία)


Στην περίπτωση που ξεχάσουμε τον κωδικό Master θα χρειαστεί να κάνουμε επαναφορά των 
εργοστασιακών ρυθμίσεων ως εξής, αφαιρούμε την τροφοδοσία, πατάμε το κουμπί εξόδου. 	
Το κρατάμε πατημένο μέχρι να επαναφέρουμε την τροφοδοσία και να ακουστούν δύο τόνοι. 	
Το λαμπάκι θα γίνει πορτοκαλί. Αμέσως μετά δείχνουμε τις κάρτες Master Add Card και μετά 
Master Delete Card.


Κάρτες / Tags EM 125KHz

απόσταση ανάγνωσης από 3cm έως 6cm

Τροφοδοσία / Κατανάλωση 12 - 24 VDC / έως 40mA

Χωρητικότητα χρηστών έως 2000 θέσεις

Λειτουργία εισόδου / φορτίο ρελέ 1 ρελέ NO/COM/NC, χρόνος 1-99 sec / 2 Amp

Συνθήκες Λειτουργίας -40oC έως +60oC / υγρασία 0% - 98% / IP66

Πληκτρολόγιο Ασύρματο τηλεχειριστήριο υπερύθρων

Μπαταρία CR2032

Διαστάσεις / Βάρος 103x48x19 mm / 260gr

Κατασκευή Zinc-Alloy, Anti-Vandal

Pandelis' iPhone

Pandelis' iPhone
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Είσοδος 

Δείχνουμε την κάρτα στην συσκευή.

Η ένδειξη θα γίνει πράσινη.


Προσθήκη Χρήστη Κάρτας/tag - Παράδειγμα 
Πατάμε * Κωδικό Master #, μετά πατάμε 1 και στην συνέχεια την θέση 1 και #, τώρα δείχνουμε 
την κάρτα 1 που ανήκει στον Χρήστη 1, συνεχίζουμε πατώντας την θέση 2 και #, τώρα 
δείχνουμε την κάρτα 2, στη συνέχεια πατάμε* για να επιστρέψουμε σε κατάσταση αναμονής.


	 	 (Μπορούμε να επαναλάβουμε πατώντας την επόμενη θέση 

	 για προσθήκη όλων των χρηστών πριν επιστρέψουμε σε κατάσταση αναμονής)


Λίγο αργότερα θέλουμε να προσθέσουμε και άλλον χρήστη. Πατάμε ξανά * Κωδικό Master #, 
Μετά πατάμε 1 και στην συνέχεια το 3 και #, τώρα ο Χρήστης 3 δείχνει την κάρτα 3, πατάμε * 
για να επιστρέψουμε σε κατάσταση αναμονής.


Ορίζουμε ακριβώς την θέση των καρτών/tags σε 2.000 θέσεις. Χρειάζεται να κρατήσουμε 
αρχείο αντιστοιχίας Xρήστη και κάρτας/tag, για να μπορούμε μελλοντικά να αφαιρέσουμε 
εύκολα συγκεκριμένο Xρήστη.


Διαγραφή Χρήστη 
Ο Χρήστης 1 αποχωρεί και ο Χρήστης 2 έχασε την κάρτα του

Πατάμε * Κωδικό Master #, μετά πατάμε 2 και στην συνέχεια την θέση 1 και #, συνεχίζουμε 
πατώντας την θέση 2 και #, πατάμε * για να επιστρέψουμε σε κατάσταση αναμονής.


Είσοδος σε 
κατάσταση 
προγρ/σμού

Μενού Επιλογές Περιγραφή
Έξοδος από 
κατάσταση 
προγρ/σμού

* Κωδικός 
Master # 1 Επιλογή θέσης (1-2.000) # 

Δείχνω κάρτα
Αποθήκευση χρήστη κάρτας με 
θέση * 

* Κωδικός 
Master # 1

Επιλογή θέσης (1-2.000) # 
Πατάω 8/10ψήφιο αριθμό 
κάρτας

Αποθήκευση χρήστη κάρτας με 
θέση - χρησιμοποιώντας μόνο 
τον αριθμό της, χωρίς να 
χρειάζεται η φυσική κάρτα

* 

* Κωδικός 
Master # 2 Δείχνω κάρτα/tag Διαγραφή κάρτας/tag * 

* Κωδικός 
Master # 2 Επιλογή θέσης (1-2.000) # Διαγραφή χρήστη (Κάρτα/tag) 

με θέση * 

* Κωδικός 
Master # 2 Κωδικός Master # ΠΡΟΣΟΧΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ 

ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ * 

* Κωδικός 
Master # 3 1 - 99 # Χρόνος σε δευτερόλεπτα που 

ανοίγει το ρελέ *

Θέση Χρήστης Μέσο

1 Χρήστης 1 Κάρτα 1

2 Χρήστης 2 Κάρτα 2

3 Χρήστης 3 Κάρτα 3

Pandelis' iPhone

Pandelis' iPhone
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Συνδεσμολογία 

Χρώμα Περιγραφή 

Κόκκινο 12-24VDC θετικός πόλος τροφοδοσία ρεύματος

Μαύρο Αρνητικός πόλος τροφοδοσία ρεύματος

Λευκό NO ρελέ κανονικά ανοικτή επαφή

Καφέ COM ρελέ κοινή επαφή

Πράσινο NC ρελέ κανονικά κλειστή επαφή

Κίτρινο Κουμπί εξόδου

Pandelis' iPhone

Pandelis' iPhone
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Μεταλλικός Καρταναγνώστης Wiegand 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Συνδεσμολογία 

Wiegand σύνδεση διαιρούμενου συστήματος (split)

Συνδέουμε τα D0 και D1, με τα αντίστοιχα D0 και D1 της άλλης συσκευής (controller)


Τροφοδοτούμε με 12VDC


No. Χρώμα Επισήμανση Περιγραφή

1 Πράσινο D0 Wiegand 0

2 Λευκό D1 Wiegand 1

3 Κόκκινο +12V Θετική τροφοδοσία ρεύματος

4 Μαύρο GRD Αρνητική τροφοδοσία ρεύματος

Κάρτες / Tags EM 125KHz

απόσταση ανάγνωσης έως 3cm

Τροφοδοσία / Κατανάλωση 9 - 24 VDC / έως 25mA

Λειτουργία εισόδου Wiegand 26bits

Συνθήκες Λειτουργίας -40oC έως +60oC / υγρασία 10% - 95% / IP66

Διαστάσεις / Βάρος 103x48x19 mm / 260gr

Κατασκευή Zinc-Alloy, Anti-Vandal

Pandelis' iPhone
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Πληκτρολόγιο - Καρταναγνώστης 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Προσοχή 

Διαβάστε το παρόν φυλλάδιο πριν προγραμματίσετε, εγκαταστήσετε, ή συνδέσετε το προϊόν με 
αλλά προϊόντα είτε πριν αναζητήσετε τεχνική υποστήριξη.


Αρχικός κωδικός Master 999999 (Ο κωδικός Master μπορεί να είναι 6 ψηφία)

Προσοχή: Σας συμβουλεύουμε για λόγους ασφαλείας να αλλάξετε τον αρχικό κωδικό Master. 
Αλλαγή Κωδικού Master:	 Πατάμε * κωδικό Master #, στην συνέχεια πατάμε 00, τον νέο 
κωδικό Master και # πατάμε ξανά τον νέο κωδικό Master και #, στην συνέχεια πατάμε * 	 


Στην περίπτωση που ξεχάσουμε τον κωδικό Master θα χρειαστεί να κάνουμε επαναφορά των 
εργοστασιακών ρυθμίσεων ως εξής, αφαιρούμε την τροφοδοσία, στην συνέχεια κρατάμε 
πατημένο το πλήκτρο # ενώ επαναφέρουμε την τροφοδοσία, θα ακουστούν δύο τόνοι.


Προγραμματισμός 

Περιγραφή
Είσοδος σε 
κατάσταση 
προγρ/σμού

Μενού Επιλογές
Έξοδος από 
κατάσταση 
προγρ/σμού

Αποθήκευση κάρτας Χρήστη 
με θέση

* Κωδικός 
Master # 11 Επιλογή θέσης (1-2000) # 

Δείχνω κάρτα * 

Αποθήκευση κωδικού PIN 
Χρήστη με θέση

* Κωδικός 
Master # 11

Επιλογή θέσης (1-2000) # 
Πατάω νέο PIN # (4-6 
ψηφία)

* 

Διαγραφή (Κάρτα/PIN) 
Χρήστη με θέση

* Κωδικός 
Master # 12 Επιλογή θέσης (1-2000) # * 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ 
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

* Κωδικός 
Master # 07 000 # * 

Χρόνος σε δευτερόλεπτα 
που ανοίγει το ρελέ (0=50ms)

* Κωδικός 
Master # 13 0 - 99 # *

Wiegand Bits (Προεπιλογή: 
26)

* Κωδικός 
Master # 32 26-37 # *

Υποστήριξη χρηστών Μέχρι 2000 θέσεις αποθήκευσης

Τύπος κάρτας/tag και PIN Υποστήριξη ανάγνωσης κάρτας 125KHz EM έως 4 εκατοστά, 

υποστήριξη PIN 4-6 ψηφία (εκτός από 1234)

Τρόποι εισόδου κάρτα/tag, PIN

Λειτουργία εισόδου / φορτίο ρελέ 2 ρελέ NO/COM/NC, χρόνος 0-99 sec (0=50ms) / 1 Amp

Wiegand 26 - 37 bits

Τροφοδοσία / Κατανάλωση 12VDC / έως 25mA (σε αναμονή)

Φυσικά χαρακτηριστικά Κέλυφος Zinc Alloy

Συνθήκες λειτουργίας Εξωτερικού χώρου IP68

-45oC έως +55oC / υγρασία 0% - 95%

Pandelis' iPad

Pandelis' iPad
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Είσοδος 

Δείχνουμε την κάρτα στην συσκευή ή πληκτρολογούμε τον κωδικό PIN και #


Προσθήκη Χρήστη Κάρτας ή PIN - Παράδειγμα 
Πατάμε * Κωδικό Master #, μετά πατάμε 11 και στην συνέχεια την θέση 1 και #, τώρα πατάμε 
το PIN πχ 1111 και #, συνεχίζουμε πατώντας την θέση 2 και #, τώρα δείχνουμε την κάρτα 1, στη 
συνέχεια πατάμε 3 και #, τώρα δείχνουμε την κάρτα 2, πατάμε * και ξανά * για να επιστρέψουμε 
σε κατάσταση αναμονής.

	 	 (Μπορούμε να επαναλάβουμε πατώντας την επόμενη θέση      	 	 	                
	 για προσθήκη όλων των Χρηστών πριν επιστρέψουμε σε κατάσταση αναμονής)

Λίγο αργότερα θέλουμε να προσθέσουμε και άλλον χρήστη. Πατάμε ξανά * Κωδικό Master #, 
Μετά πατάμε 11 και στην συνέχεια το 4 και #, τώρα πατάμε το PIN πχ 2222 και #, πατάμε * και 
ξανά * για να επιστρέψουμε σε κατάσταση αναμονής.


Ορίζουμε ακριβώς την θέση των καρτών/tags και κωδικών PIN σε 2000 (1 με 2000) θέσεις. 
Χρειάζεται να κρατήσουμε αρχείο αντιστοιχίας Xρήστη και κάρτας/tag ή κωδικού PIN, για να 
μπορούμε μελλοντικά να αφαιρέσουμε εύκολα συγκεκριμένο Xρήστη απο το σύστημα.


Διαγραφή Χρήστη 
Ο Xρήστης 4 αποχωρεί και ο Χρήστης 3 έχασε την κάρτα του (βλέπε παρακάτω πίνακα)

Πατάμε * Κωδικό Master #, μετά πατάμε 12 και στην συνέχεια την θέση 3 και #, συνεχίζουμε 
πατώντας την θέση 4 και #, πατάμε * και ξανά * για να επιστρέψουμε σε κατάσταση αναμονής.


Θέση Χρήστης Μέσο

0 Χρήστης 1 PIN

1 Χρήστης 2 Κάρτα 1

2 Χρήστης 3 Κάρτα 2

3 Χρήστης 4 PIN

Pandelis' iPad

Pandelis' iPad



NT-240  / 3 3

Συνδεσμολογία

Επισήμανση Περιγραφή 
2η σειρά επαφών Επισήμανση Περιγραφή 

1η σειρά επαφών

 NC1 Ρελέ κανονικά κλειστή επαφή 1 BELL_A Κουδούνι 1ο καλώδιο (Προαιρετικό)

COM1 Ρελέ κοινή επαφή 1 BELL_B Κουδούνι 2ο καλώδιο (Προαιρετικό)

NO1 Ρελέ κανονικά ανοικτή επαφή 1 ALARM1+ Οδηγός σειρήνας συναγερμού 
(Προαιρετικό)

ALARM1- Οδηγός σειρήνας συναγερμού 
(Προαιρετικό) AC2 Δεν χρησιμοποιείται

D_IN1(BZ) Επαφή Πόρτας (Προαιρετικό) OPEN2 Κουμπί εξόδου 2 (Προαιρετικό)

OPEN1(LED) Κουμπί εξόδου 1 (Προαιρετικό) D_IN2 Επαφή Πόρτας (Προαιρετικό)

GND Αρνητικός πόλος τροφοδοσίας 
(-) ALARM2- Οδηγός σειρήνας συναγερμού 

(Προαιρετικό)

AC1 Θετικός πόλος τροφοδοσίας 
(12VDC) NO2 Ρελέ κανονικά ανοικτή επαφή 2 

(Προαιρετικό)

D1 Wiegand 1 COM2 Ρελέ κοινή επαφή 2 (Προαιρετικό)

D0 Wiegand 0 NC2 Ρελέ κανονικά κλειστή επαφή 2 
(Προαιρετικό)
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Πληκτρολόγιο - Καρταναγνώστης 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Προσοχή 

Διαβάστε το παρόν φυλλάδιο πριν προγραμματίσετε, εγκαταστήσετε, ή συνδέσετε το προϊόν με 
αλλά προϊόντα είτε πριν αναζητήσετε τεχνική υποστήριξη.


Αρχικός κωδικός Master 777777 (Ο κωδικός Master μπορεί να είναι 6 ψηφία)

Προσοχή: Σας συμβουλεύουμε για λόγους ασφαλείας να αλλάξετε τον αρχικό κωδικό Master. 
Αλλαγή Κωδικού Master:	 Πατάμε * κωδικό Master #, στην συνέχεια πατάμε 0, τον νέο 
κωδικό Master και # πατάμε ξανά τον νέο κωδικό Master και #, στην συνέχεια πατάμε * 	 


Στην περίπτωση που ξεχάσουμε τον κωδικό Master θα χρειαστεί να κάνουμε επαναφορά των 
εργοστασιακών ρυθμίσεων ως εξής, αφαιρούμε την τροφοδοσία, πατάμε το κουμπί εξόδου. Το 
κρατάμε πατημένο μέχρι να επαναφέρουμε την τροφοδοσία και να ακουστούν δύο τόνοι. 
Δείχνουμε την κάρτα διαχειριστή προσθήκης χρήστη και κατόπιν την κάρτα διαχειριστή 
αφαίρεσης χρήστη.


Σύντομος Προγραμματισμός 
Με τις κάρτες διαχειριστή (ADD/DELETE CARD): 

Δείχνουμε την κάρτα διαχειριστή προσθήκης χρηστών (ADD CARD), θα ακουστεί τόνος και η 
ένδειξη θα γίνει κίτρινη. Συνεχόμενα δείχνουμε τις κάρτες που θέλουμε να προσθέσουμε, κάθε 
φορά επιβεβαιώνουμε με πράσινη ένδειξη και νέο ηχητικό τόνο και στην συνέχεια δείχνουμε 
ξανά την κάρτα διαχειριστή προσθήκης χρηστών, ακούμε ξανά τόνο και το σύστημα έρχεται σε 
κατάσταση αναμονής με την ένδειξη να είναι σταθερά κόκκινη.


Δείχνουμε την κάρτα διαχειριστή αφαίρεσης χρηστών (DELETE CARD), θα ακουστεί τόνος και η 
ένδειξη θα γίνει κίτρινη. Συνεχόμενα δείχνουμε τις κάρτες που θέλουμε να αφαιρέσουμε, κάθε 
φορά επιβεβαιώνουμε με πράσινη ένδειξη και νέο ηχητικό τόνο και στην συνέχεια δείχνουμε 
ξανά την κάρτα διαχειριστή αφαίρεσης χρηστών, ακούμε ξανά τόνο και το σύστημα έρχεται σε 
κατάσταση αναμονής με την ένδειξη να είναι σταθερά κόκκινη.


Υποστήριξη χρηστών Μέχρι 2000 θέσεις αποθήκευσης

Τύπος κάρτας/tag και PIN Υποστήριξη ανάγνωσης κάρτας 125KHz EM έως 6 εκατοστά, 

υποστήριξη PIN 4-8 ψηφία (εκτός από 1234)

Τρόποι εισόδου κάρτα/tag, PIN

Λειτουργία εισόδου / φορτίο ρελέ ρελέ NO/COM/NC, χρόνος 1-99 sec / 2 Amp

Wiegand 26 bits

Τροφοδοσία / Κατανάλωση 10 έως 24VDC / έως 40mA (σε αναμονή)

Φυσικά χαρακτηριστικά 
(Διαστάσεις/Βάρος)

Κέλυφος Zinc Alloy anti-vandal

L129xW76xH22 (mm) / 350g

Συνθήκες λειτουργίας Εξωτερικού χώρου IP67

-40oC έως +70oC / υγρασία 10% - 98%
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Προγραμματισμός 

Είσοδος 

Δείχνουμε την κάρτα στην συσκευή ή πληκτρολογούμε τον κωδικό PIN και #


Προσθήκη Χρήστη Κάρτας ή PIN - Παράδειγμα 
Πατάμε * Κωδικό Master #, μετά πατάμε 1 και στην συνέχεια την θέση 1 και #, τώρα πατάμε το 
PIN πχ 1111 και #, συνεχίζουμε πατώντας την θέση 2 και #, τώρα δείχνουμε την κάρτα 1, στη 
συνέχεια πατάμε 3 και #, τώρα δείχνουμε την κάρτα 2, πατάμε * και ξανά * για να επιστρέψουμε 
σε κατάσταση αναμονής.

	 	 (Μπορούμε να επαναλάβουμε πατώντας την επόμενη θέση      	 	 	                
	 για προσθήκη όλων των Χρηστών πριν επιστρέψουμε σε κατάσταση αναμονής)

Λίγο αργότερα θέλουμε να προσθέσουμε και άλλον χρήστη. Πατάμε ξανά * Κωδικό Master #, 
Μετά πατάμε 1 και στην συνέχεια το 4 και #, τώρα πατάμε το PIN πχ 2222 και #, πατάμε * και 
ξανά * για να επιστρέψουμε σε κατάσταση αναμονής.


Ορίζουμε ακριβώς την θέση των καρτών/tags και κωδικών PIN σε 2000 (1 με 2000) θέσεις. 
Χρειάζεται να κρατήσουμε αρχείο αντιστοιχίας Xρήστη και κάρτας/tag ή κωδικού PIN, για να 
μπορούμε μελλοντικά να αφαιρέσουμε εύκολα συγκεκριμένο Xρήστη απο το σύστημα.


Διαγραφή Χρήστη 
Ο Xρήστης 4 αποχωρεί και ο Χρήστης 3 έχασε την κάρτα του (βλέπε παρακάτω πίνακα)

Πατάμε * Κωδικό Master #, μετά πατάμε 2 και στην συνέχεια την θέση 3 και #, συνεχίζουμε 
πατώντας την θέση 4 και #, πατάμε * και ξανά * για να επιστρέψουμε σε κατάσταση αναμονής.


Θέση Χρήστης Μέσο

0 Χρήστης 1 PIN

1 Χρήστης 2 Κάρτα 1

2 Χρήστης 3 Κάρτα 2

3 Χρήστης 4 PIN

Είσοδος σε 
κατάσταση 
προγρ/σμού

Μενού Επιλογές Περιγραφή
Έξοδος από 
κατάσταση 
προγρ/σμού

* Κωδικός 
Master # 1 Επιλογή θέσης (1-2.000) # 

Δείχνω κάρτα
Αποθήκευση Χρήστη 
κάρτας με θέση * *

* Κωδικός 
Master # 1 Επιλογή θέσης (1-2.000) # 

Πατάω νέο PIN # (4 ψηφία)
Αποθήκευση Χρήστη 
κωδικού PIN με θέση * *

* Κωδικός 
Master # 1

Επιλογή θέσης (1-2.000) # 
Πατάω 8/10ψήφιο αριθμό 
κάρτας

Αποθήκευση Χρήστη 
κάρτας με θέση - 
χρησιμοποιώντας μόνο τον 
αριθμό της, χωρίς να 
χρειάζεται η φυσική κάρτα

* *

* Κωδικός 
Master # 2 Επιλογή θέσης (1-2.000) # Διαγραφή Χρήστη με θέση 

(Κάρτα/PIN) * *

* Κωδικός 
Master # 2 0000 # ΠΡΟΣΟΧΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ 

ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ * *

* Κωδικός 
Master # 4 0 - 99 # Χρόνος σε δευτερόλεπτα 

που ανοίγει το ρελέ *

Pandelis' iPhone

Pandelis' iPhone



NT-260  / 3 3

Συνδεσμολογία

Χρώμα Επισήμανσ
η Περιγραφή

Πράσινο D0 Wiegand 0 (Προαιρετικό)

Λευκό D1 Wiegand 1 (Προαιρετικό)

Γκρι ALARM Οδηγός σειρήνας συναγερμού (Προαιρετικό)

Κίτρινο OPEN Κουμπί Εξόδου

Καφέ D_IN Επαφή Πόρτας (Προαιρετικό)

Κόκκινο +12V (DC+) Θετικός πόλος τροφοδοσίας (12VDC)

Μαύρο GND Αρνητικός πόλος τροφοδοσίας (-)

Μπλε NO Ρελέ κανονικά ανοικτή επαφή

Μωβ COM Ρελέ κοινή επαφή

Πορτοκαλί NC Ρελέ κανονικά κλειστή επαφή

Γκρι - Μαύρο BELL Επαφή για κουδούνι (Προαιρετικό)

Κίτρινο - Μαύρο BELL Επαφή για κουδούνι (Προαιρετικό)
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• Πατάμε μια φορά το πλήκτρο ‘LEARN’ στον δέκτη και το 
αφήνουμε.

• Το ενδεικτικό LED αναβοσβήνει μια φορά και μένει σταθερά 
αναμμένο.

• Πατάμε μια φορά το πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου (RC1-R).
• Το ενδεικτικό LED αναβοσβήνει τρείς φορές.
• Η διαδικασία ολοκληρώθηκε.

Χρόνος ρελέ 5’’ δευτερόλεπτα
• Πατάμε τέσσερεις φορές το πλήκτρο ‘LEARN’ στον δέκτη και το 

αφήνουμε.
• Το ενδεικτικό LED αναβοσβήνει τέσσερεις φορές και μένει 

σταθερά αναμμένο.
• Πατάμε το πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου (RC1-R) μια φορά. 
• Το ενδεικτικό LED αναβοσβήνει τρείς φορές. 
• Ο χρόνος ρυθμίστηκε.

Διαγραφή Τηλεχειριστηρίου
• Πατάμε τρείς φορές το πλήκτρο ‘LEARN’ στον δέκτη και το 

αφήνουμε.
• Το ενδεικτικό LED αναβοσβήνει τρεις φορές και μένει σταθερά 

αναμμένο.
• Πατάμε το πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου (RC1-R) που θέλουμε να 

διαγράψουμε μια φορά.  
• Το ενδεικτικό LED αναβοσβήνει έξι φορές. 
• Η διαδικασία διαγραφής ολοκληρώθηκε.

Λειτουργία Ρελέ (Push on-Push off)
• Πατάμε δυο φορές το πλήκτρο ‘LEARN’ στον δέκτη και το 

αφήνουμε.
• Το ενδεικτικό LED αναβοσβήνει δύο φορές και μένει σταθερά 

αναμμένο.
• Πατάμε το πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου (RC1-R) μια φορά.  
• Το ενδεικτικό LED αναβοσβήνει τρεις φορές. 
• Η συσκευή μας βρίσκεται σε λειτουργία ρελέ

http://www.sotiropoulosfs.gr/
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