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Popis zariadenia 
 
Autonómna prístupová čítačka v sebe zahŕňa zabezpečenie prístupu, odomykanie kartou a heslom 
zvlášť, ich kombináciou a spolupracuje s Dahua ACS prístupovým systémom. 
Zariadenie disponuje: 

- Dotykovou klávesnicou s LCD displejom, podporuje až 30-tisíc kariet a 150-tisíc záznamov, 
- Alarm spustený cez tamper, neoprávneným prístupom a vypršaním času otvorenia dverí, 
- Možnosť pridania karty  cez zariadenie, obsahuje čierny list kariet, 

- Na zariadení je viacero výstupov a zariadenie podporuje podružnú čítačku kariet, rôzne formy 
alarmov, pripojenie k pc cez TPC/IP. 
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Inštalácia 

 

 

Postup montáže:  
Krok 1. Pripevnite montážnu lištu na stenu alebo do inštalačnej krabice pod omietku. 
Krok 2. Pripojte kabeláž k zariadeniu, uistite sa že domčeky držia pevne v portoch. 
Krok 3. Uchyťte zariadenie o vrchné „zúbky“ inštalačnej lišty. 
Krok 4. Prikloňte zariadenie k stene. 
Krok ť. Použite skrutky k zaisteniu zariadenia k stene. 
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Zapojenie zariadenia 
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Alarmové výstupy podporujú rôzne typy zvukových a svetelných zariadení  
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Funkcie zariadenia 

Prednastavená IP adresa je 192.168.0.2 
 
Prihlásenie do zariadenia 
Krok 1. Po zapojení zariadenia do siete, zariadenie sa aktivuje 

Krok 2. Stlačte # zariadenie si vyžiada prístupové heslo 

Krok 3. Zadajte heslo a potvrďte # 

 
Prednastavené heslo je „88888888“. V menu si môžete vybrať Užívateľskú správu (USER), Prístupové 
režimy (COM mode), nastavenie časových zón (TIME ZONE), Nastavenia (Settings), Reštart 
zariadenia a Informácie o zariadení. 
Pohyb v zariadení nasledovne:  

Tlačidlo 【2】 na pohyb hore.  

Tlačidlo 【8】 na pohyb dolu.  

Tlačidlo 【#】 na potvrdenie výberu.  

Tlačidlo【*】 na návrat alebo zrušenie výberu 

 
USER menu 
 
Možnosť pridať(Add) alebo odstrániť(Del) heslá a karty, pridelenie typu karty nasledovne: 
 

General  – všeobecný užívateľ, karta otvára dvere 
VIP  - VIP užívateľ, systém oboznámi službu o vstupe osoby 
Guest - karta návštevníka, možnosť nastaviť počet použití karty, po prekročení 

automaticky kartu vymaže 
Patrol - karta obchôdzkara, dovoľuje použitie karty iba na strážnych bodoch, 

nedovoľuje otváranie dverí 
Black list - po pridaní karty na čiernu listinu každé použitie karty upozorní službu 
Hijack -ukradnutá karta, použitie karty upozorní službu 

 
VIP, Guest, Patrol, Blacklist a Hijack karty upozorňujú službu/obsluhu len v spojení s ACS 
prístupovým softvérom Dahua. 
 

Po každom pridaní karty systém ponúkne možnosť priradiť ku karte aj heslo, časovú zónu a dátum 

vypršania platnosti karty. 

COM mode 

Možnosť nastaviť spôsob odomykania na kombinácie karty, hesla, odtlačku (ak je podružná čítačka 

odtlačkov) a časovej zóny. 

Time zone 

Možnosť nastaviť časové rozsahy ako dovolenka, stále otvorenie dverí a čas karty kedy je schopná 

dvere otvoriť (smena). Zariadenie dokáže zaznamenať 128 týchto zón pre každú z možností, 

nastavenie na každý deň má formu napr. 0600-1400 (ranná smena od  6:00 do 14:00), po priradení 

zóny ku karte čítačka vyhodnotí po priložení karty, či má karta v tom momente prístup.  
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Setting 
 
Možnosť nastaviť IP adresu zariadenia, dátum, odomykanie, alarm, heslo, master kartu a továrenský 
reset. 
 
IP menu možnosť nastaviť IP adresu, masku a gateway zariadenia 
 
Date set možnosť nastaviť čas a dátum zariadenia 
 
Unlock nastavuje čas odomknutia relé dverí pri priložení karty 

 
Alarm set je možnosť nastavenia poplachov zariadenia podľa uvedených parametrov: 
Čas otvorenia dverí viac ako čas otvorenia relé, vstup s ukradnutou kartou, neautorizovaný vstup, 

možnosť nastavenia, aby ukradnutá karta dvere neotvorila. 

Door state je možnosť nastaviť dvere na stále otvorené/zatvorené. 

Pwd set zmena hesla z továrenského podľa osobného uváženia. 

M-Card Mag nastavenie master(hlavnej karty), možnosť pridelenia práv existujúcej karte alebo 

načítanie novej. 

Default  reset zariadenia do továrenských nasavení. 

ReStart 

Okamžitý reštart zariadenia. 

Local Info 

Prehľad informácii o zariadení, počet uložených kariet, hesiel, IP a MAC adresy a verzie firmvéru. 

 

 

 


