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Základné Funkci
LVN Code



Dotyková klávesnica, "0 ~ 9 # *"
Podsvietenie klávesnice, modrá farba
Ovládanie pomocou karty alebo kódu
Napájanie 3ks (AAA)
Nízka spotreba
Núdzové otvorenie externou batériou 9V
Konfigurácia master kartou
4 – 6 miestny kód
 Vhodná aj do vonkajšieho prostredia -IP 56

Vlastnosti:
Pracovné napätie: 3.6 ~ 4.8V
Životnosť batérie: 1 rok, maximálne 30.000 odomykanie dverí (Určené prevádzkovým prostredím)
Kapacita užívateľov: 128ks RFID karta, 128 kód,
Jedna master karta
Typ karty: mifare s50 / s70
Komunikačná vzdialenosť: karta <2cm, komunikácia <1cm
Pracovná teplota: -30 ° C -60 ° C
Pracovná vlhkosť: 95%
IP: vonkajšia IP56, vnútorná IP43
hrúbka dverí: 90mm
Požiadavky na zámok: 72mm-90m

Ako elektronická kľučka funguje LVN




Karta - priložte kartu ku čítačke – po overení kľučka pípne a môžete stlačiť kľuku
Dotknite sa senzoru na čítačke prstom (zobudí sa elektronika) - Zadajte kód a zatlačte #
(priklad 0000#)
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1. Režim programovania master kartou

1.1 Pridať / Odstrániť - užívateľskú kartu
Priložte master kartu, ak vydáva zvuk"Di-di-da-da-" programovací režim.
Pridanie
Priložte neregistrovanú používateľskú kartu, ak počuť zvuk "di-", čo znamená, že karta úspešne pridaná
Zrušenie
Priložte registrovanú kartu ak počuť zvuk dva zvuky "di-di-", to znamená úspešne vymazaná užívateľská
karta

1.3 Pridať / Odstrániť – Kód
Priložte master kartu, ak vydáva zvuk"Di-di-da-da-" programovací režim.
Pridanie
zadajte 4 ~ 6 číslný kód a potom stlačte tlačidlo "#""di-" zopakujte kod ešte raz "#" zámok sa odomkne.
Zrušenie
Zadaním to istého kódu kódu "#" sa kod zruší počuť zvuk dva zvuky "di-di-",

Tento krok nie je potrebný máte vytvorenú master kartu v balení.
Pridávanie / vymazanie - Master karty
Master karta sa používa iba na pridávanie / vymazanie používateľa kartou, nie je možné otvoriť zámok
Pridanie
Demontujte kryt z vnútornej strany kľučky, stlačte obdĺžnikové tlačidlo na doske plošných spojov
zatlačte maximalne na 2s počuť zvuk "di--", čo znamená vstup režim konfigurácie;
Priložte master kartu, ak zámok vydá zvuk "di-", to znamená úspešne pridaná karta
Zrušenie
Priložte master kartu, ak zámok vydá zvuk "di-di", to znamená
znamená, že karta pre správu bola vymazaná a medzitým používateľské karty
ktoré boli nakonfigurované touto kartou na správu odstránené.

Zrušenie všetkých kódov a kariet
Demontujte kryt z vnútornej strany kľučky, stlačte obdĺžnikové tlačidlo na doske plošných spojov
zatlačte maximalne na 5s led + zvuk .
Dva režimy konfigurácie
1.
2.

Režim kódom - Zobrazí sa na klavesnici * # 0 (resetovacie tlačítko na max 7s)
Režim master kartou. (po resete 7s zatlačte resetovacie tlačítko na max 2s a priložením prvej karty
po resete vytvorite master kartu)
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2. Režim programovania kódom

Demontujte kryt z vnútornej strany kľučky, stlačte obdĺžnikové tlačidlo na doske plošných spojov
zatlačte maximalne na 7s led + zvuk . výrobné nastavenie kódu je 0000. Dôležité je zmeniť master kód.
Po resete sa zobrazia na klávesnici tlačítka * # 0
Zatlačením * 0000 # Režim programovania (zobrazia sa len dostupné čísla pre programovanie)
2.1 Zmena master kódu - default 0000

Wake up

*

0000

#

„0“

Default kod

4-6 nový kód

#

Zadajte maser kód

4-6 nový kód

#

Potvrďte maser kód

Dôležité upozornenie - Zmeňte master kód- nebudú prístupné ďalšie funkcie
2.2 Pridať nový užívateľský kód

Wake up

*

4-6 kód

#

„11“

Master Kód
2.3 Pridanie uživateľského karty

Wake up

*

4-6 kód

#

*

4-6 kód #

#

4-6 nový kód

#

Prilož kartu

#

Zadajte pozíciu kódu

„112“

Master Kód
2.3 Pridanie uživateľského kódu + karty

Wake
up

„000-128“

„13“

Master Kód

„000-128“

#

Zadajte pozíciu kódu

„000-128“

#

Zadajte pozíciu kódu

Vytvori sa karta

Prilož kartu

# 4-6 nový kód

Vytvori sa karta

Vytvori sa kód

2.4 Zrušiť uživateľský kód
Wake up

*

4-6 kód
Master Kód

#

„2“

„000-128“
#
Zadajte pozíciu kódu

„80“

„1“
#
Zadajte pozíciu kódu

2.5 Zrušiť funkciu potvrdzovania - tlačitko #
Wake up

*

4-6 kód
Master Kód

#

2.6 Povoliť funkciu potvrdzovania - tlačitko #
Wake up

*

4-6 kód
Master Kód

#

„80“

„0“
#
Zadajte pozíciu kódu

4-6 kód
Master Kód

#

„81“

„0“
#
Zadajte pozíciu kódu

4-6 kód
Master Kód

#

„81“

„1“
#
Zadajte pozíciu kódu

2.7 - Povoliť zvuk
Wake up

*

2.8 - Vypnúť zvuk
Wake up

*
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