
Standalone Kódzár Beléptető rendszer 

 

Felhasználói kézikönyv 

 
  

 

Kérem olvassa el figyelmesen telepítés előtt 
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Kezelési útmutató 
Beléptető rendszer-----C1-K0101 

 

Működési paraméterek: 

Hőmérséklet:-20°C ~ +50°C 

Páratartalom：≤95% 

Áram és feszültség követelmények: 

DC bemenet:  12V - +24V  

AC bemenet: ~12V -24V 

Készenléti áramfelvétel: ≤80mA 

Működési áramfelvétel: ≤110mA 

Alkalmazható kártya módok: 

EM ID kártya(alapértelmezett) 

T5557/T5567 kártya(beállítás szükséges) 

Olvasási távolság: 5cm 

Kapacitás: 

ZONE 1: max. 1000 jelszó és kártya birtokos 

ZONE 2: max. 10 jelszó és kártya birtokos 
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Jellemzők: 

1． Beépített EM olvasó. 

2． Frekvencia: 125KHz. 

3． Kártya / kód / és kombinált hozzáférés. 

4． Digitális kezelő üzemeltetés. 

5． Beépített pickproof funkció 

6． Watchdog funkció 

7． Dupla relé kimenet. 

8． Nyitás kimenet késleltetés: 0~99mp. 

9． IP védettség: 65. 

10． Méret: 120*72*22mm. 

11． Dupla relé kimenet az ajtónyitáshoz, ajtó státuszérzékeléshez, és 

ajtónyitáshoz külső gomb segítségével. A funkció az ajtó állapotát érzékeli. 

 

 

Telepítés: 
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Alkalmazható módok: C1-K0101 

Telepítés előtt készítse elő a helyet ahova az eszköz telepítve lesz. Kérjük kövesse az 

alábbi lépéseket: 

1. Nyissa ki az érzékelőt az eszköz alján található csavar eltávolítása után. 

2. A mellékelt fúrási sablon segítségével fúrja ki a lyukakat. 

3. A mellékelt csavarokkal rögzítse fel a hátsó panelt. Ügyeljen arra, hogy a 

vezetéket megfelelően vezesse el a falban, ne szoruljon a panel alá. 

4. Megfelelően kösse be az eszköz a kábelek felcímkézése alapján 

5. Tegye vissza az első panelt és rögzítse a csavarral. 

 

Műveletek: 

1. ZONE 1 and 2 relék programozható az ajtó nyitására, maximum 1000 felhasználói 

kártya és kód tárolható a ZONE1-ben, és maximum 10 1000 felhasználói kártya és 

kód tárolható a ZONE 2-ben. Továbbá, ZONE 1 3 különböző módon 

programozható az ajtó nyitására: kártya hozzáférés (csak kártya), kártya vagy kód 

hozzáférés (kártya vagy kód használható), és kombinált hozzáférés (kártya és kód 

együttes használata szükséges). ZONE 2 programozható csengőhöz. 

2. Alapértelmezett kód: 1234. 

3. Lépjen be a beállítás módba, ehhez adja meg az alapértelmezett kódot kétszer 

(1234+1234). De 

a. Ha az alap kód hosszát megváltoztatta kettőre, kérem használja: 12 12 

b. Ha az alap kód hosszát megváltoztatta háromra, kérem használja: 123 132 

c. Ha az alap kód hosszát megváltoztatta ötre, kérem használja: 1234512345 

Hasonlóan a többi esetben…… Az admin kód hossza maximum 6 számjegy. Miután 

belépett a beállítás módba, a sárga led be fog kapcsolni. 

           

Figyeljen az eszközök szétszedésére! 

(C1-K0101) 

1. Kérem a burkolatot óvatosan a leírásnak megfelelően távolítsa el. Nem 
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engedélyezett az erőszakos eltávolítás. 

2. Mielőtt eltávolítaná a burkolatot, húzza meg felfelé néhány millimétert, majd 

kövesse a harmadik ábrát forgassa el a burkolatot körülbelül 20°-ot és 

gyengéden távolítsa el a burkolatot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Hozzáférési mód beállítása: 

A beállítás módon belül: 

   Nyomja meg a  és  gombokat, ennek hatására a sárga led elkezd villogni, 

nyomja meg  gombot kétszer, a led sárgán fog világítani, és egy hosszú sípolást 

fog hallani. Ez azt eredményezi hogy a „csak kártya” mód lett engedélyezve. 

Nyomja meg a  és , gombokat, ennek hatására a sárga led elkezd villogni, 

nyomja meg  és  gombokat, a led sárgán fog világítani, és egy hosszú sípolást 

fog hallani. . Ez azt eredményezi hogy a „kártya vagy kód” mód lett engedélyezve. 

Nyomja meg a  és , gombokat, ennek hatására a sárga led elkezd villogni, 

nyomja meg  és  , gombokat, a led sárgán fog világítani, és egy hosszú 

sípolást fog hallani. . Ez azt eredményezi hogy a „kártya és kód kombinálva” mód lett 

engedélyezve. 

Nyomja meg  gombot, hogy kilépjen a beállítás módból. 
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Jelszó hosszának megadása 

A beállítás módon belül: 

   Nyomja meg a  gombokat és a sárga led villogni kezd, majd nyomja meg a 

 gombokat és hallani fog egy “BI” hangot  

Emlékeztetőül a második szám a 0 után X(X=2,3,4,5,6): 

   2—A jelszó/kód hosszát 2-re állítja (00-99) 

   3-- A jelszó/kód hosszát 3-re állítja ( (000-999) 

   Hasonlóan a többi esetben…… Az admin kód hossza maximum 6 számjegy. 

Ha “BI BI BI” hangot hall, az azt jelenti hogy a jelenlegi beállítással azonos értéket 

adott meg és nem történt változtatás. 

   Nyomja meg  gombot, hogy kilépjen a beállítás módból. 

 

 

  

 

 

Felhasználói kártya és kód hozzáadása (ZONE 1) 

A beállítás módon belül: 

Adja meg az azonosítószámot (3 számjegy, az adott kártyához/kódhoz tartozó 

felhasználót fogja azonosítani a rendszerben) 000 és 999 között, és a sárga led 

villogni kezd: 

1. Ha a piros led kapcsol be, az azt jelenti hogy korábban rögzítettek már adatot 

ehhez a felhasználó azonosítóhoz, nyomja meg a  gombot kétszer a törléshez; 

2. Ha a zöld led kezd világítani, az azt jelenti hogy megkezdheti a kártya és a jelszó 

tárolását az adott azonosítóhoz. 

Kártya és jelszó hozzáadása: 

1. Lépjen be a beállítás módba, és a sárga led villogni kezd. 

2. Adja meg a három jegyű azonosítót 000 és 999 között, és a zöld led világítani 

kezd. 

3. Olvastassa be a kártyát, és hallani fog egy “BI” hangot ha sikerült. Majd adja meg 

a falhasználóhoz tartozó kódot/jelszót. A kód hossza meg kell egyezzen az admin 

kód hosszával. Például ha az admin jelszó hossza két számjegyű, akkor a 

felhasználói jelszó is, ha 3 számjegyű, akkor 3, és így tovább (maximum 6 jegyű 

lehet) Miután hallottuk a “BI” hangot, azt jelenti, hogy a kártya és a jelszó 

hozzáadása sikeres volt- 

Nyomja meg a   gombot hogy kilépjen a beállítás módból. 
 

Ha megváltoztatja a kód hosszát, az összes 

addig beállított kód törlésre kerül! 
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Felhasználói kártya és kód törlése (ZONE 1) 

A beállítás módon belül: 

    Adja meg a 3 jegyű felhasználói azonosítót, ha a led pirosan kezd világítani azt 

jelenti hogy az adott azonosítóhoz tartozik már kártya/jelszó. Nyomja meg kétszer a 

 gombot a kártya/jelszó törléséhez. 

 

 

Felhasználói kártya és kód hozzáadása (ZONE 2) 

A beállítás módon belül: 

Nyomja meg a   és  gombokat, a sárga led villogni kezd, majd adja meg a 

két jegyű felhasználói azonosítót (00-09-ig): 

3. Ha a piros led kapcsol be, az azt jelenti hogy korábban rögzítettek már adatot 

ehhez a felhasználó azonosítóhoz, nyomja meg a  gombot kétszer a törléshez; 

4. Ha a zöld led kezd világítani, az azt jelenti hogy megkezdheti a kártya és a jelszó 

tárolását az adott azonosítóhoz. 

5. Kártya és jelszó hozzáadása: 

Olvastassa be a kártyát, és hallani fog egy “BI” hangot ha sikerült. Majd adja meg 

a falhasználóhoz tartozó kódot/jelszót. A kód hossza meg kell egyezzen az admin 

kód hosszával. Például ha az admin jelszó hossza két számjegyű, akkor a 

felhasználói jelszó is, ha 3 számjegyű, akkor 3, és így tovább (maximum 6 jegyű 

lehet) Miután hallottuk a “BI” hangot, azt jelenti, hogy a kártya és a jelszó 

hozzáadása sikeres volt- 

Nyomja meg a   gombot hogy kilépjen a beállítás módból. 

 

Felhasználói kártya és kód törlése (ZONE 2) 

A beállítás módon belül: 

Nyomja meg a   és  gombokat, a sárga led villogni kezd. Adja meg a 2 

jegyű felhasználói azonosítót, ha a led pirosan kezd világítani azt jelenti hogy az adott 

azonosítóhoz tatozok már kártya/jelszó. Nyomja meg kétszer a  gombot a 

kártya/jelszó törléséhez. 

 

Nyitási idő beállítása (ZONE 1) 

A beállítás módon belül: 

Nyomja meg a  és 1 gombokat, a led sárgán elkezd villogni, adja meg az 

értéket 00 és 99 között, a leg egy ideig sárgán fog világítani és egy hosszú sípolást 
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hallunk, ez jelenti azt hogy a beállítás sikeres. 00-99 jelenti a nyitási időt 

másodpercben (pl. 05 esetén a nyitási idő 5mp) 

 

Ha a nyitási időt 00-re állítjuk ez azt jelenti hogy egy beolvasás/jelszó hatására az ajtó 

kinyílik, a következő olvasás/jelszó hatására az ajtó becsukódik. 

 

Nyomja meg a   gombot hogy kilépjen a beállítás módból. 

 

 

Nyitási idő beállítása (ZONE 2) 

A beállítás módon belül: 

Nyomja meg a  és  gombokat, a led sárgán elkezd villogni, adja meg az 

értéket 00 és 99 között, a leg egy ideig sárgán fog világítani és egy hosszú sípolást 

hallunk, ez jelenti azt hogy a beállítás sikeres. 00-99 jelenti a nyitási időt 

másodpercben (pl. 05 esetén a nyitási idő 5mp) 

 

Ha a nyitási időt 00-re állítjuk ez azt jelenti hogy egy beolvasás/jelszó hatására az ajtó 

kinyílik, a következő olvasás/jelszó hatására az ajtó becsukódik. 

 

Nyomja meg a   gombot hogy kilépjen a beállítás módból. 

 

Minden felhasználói kártya és kód törlése, az eszköz 

alaphelyzetbe állítása 

A beállítás módon belül: 

Nyomja meg a  és  gombokat (a led sárgán kezd villogni), nyomja meg a  

 gombot kétszer ( folyamatos sípolást fogunk hallani és a led sárgán kezd 

világítani). Ez azt eredményezi hogy minden kártya és kód törölve lett a rendszerből. 

Nyomja meg a  és  gombokat (a led sárgán kezd villogni), nyomja meg a   

 gombot kétszer ( folyamatos sípolást fogunk hallani és a led sárgán kezd 

világítani). Ez azt eredményezi hogy a rendszer visszaáll a gyári alapbeállításokra 

 

Nyomja meg a   gombot hogy kilépjen a beállítás módból. 
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Ha hibás adatunk meg BI.BI. hangot fogunk hallani. Ha nem történik semmi 30 

másodpercig az eszköz ki fog lépni a beállítás módból BI.BI hang kíséretében.  Ha 

nem beállítás módban vagyunk és kártya és kód módban vagyunk és csak az egyiket 

adjuk meg, a rendszer 5mp után visszalép alapállapotba. 

 

 

 

 

 

Ha elfelejtette az admin jelszót, nyomja meg a  gombot és tartsa nyomva, majd 

kapcsolja be(Megjegyzés: -------, kapcsolja be előbb, majd nyomja meg a  gombot 

3mp-ig). Egy “BI” hang jelzi,hogy az admin jelszó visszaállt az alap beállításra. 

  Ha 2 karakter hosszú—alap admin jelszó 12, 

  Ha 3 karakter hosszú — alap admin jelszó 123 

  Ha 4 karakter hosszú — alap admin jelszó 1234 

  Ha 5 karakter hosszú — alap admin jelszó 12345 

Ha 6 karakter hosszú — alap admin jelszó 123456 (Maximum 6 karakter) 

 

 

A pickproof riasztás 

   

A beépített hangjelző küld egy folyamatos sípoló hangot, ha a fényérzékeny érzékelő 

közvetlenül ki van téve fénynek. A hangjelzés automatikusan kikapcsolódik 60 

másodperc múlva, amikor a fény már nem észlelhető, vagy ha beírja az admin kódot. 

 

Admin jelszó módosítása 

A beállítás módon belül: 

  Nyomja meg a  és  gombokat, a sárga led villogni kezd, majd adja meg az új 

admin jelszó kétszer (az új jelszó hossza meg kell egyezzen a régiével) és hallani 

fogunk egy “BI” hangot, ami azt jelenti hogy sikerült a módosítás. 

  Nyomja meg a   gombot hogy kilépjen a beállítás módból. 

 

A pickproof riasztás ki-/bekapcsolása 

A beállítás módon belül: 

  Nyomja meg a  és  gombokat (a led sárgán kezd villogni), majd nyomja meg 

Ha a ZONE 1 relé aktív, akkor a led zöldre vált. 

Ha a ZONE 2 relé aktív, akkor e led pirosra vált. 
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a  és  gombokat, egy hosszú sípoló hangot fogunk hallani majd a led sárgára 

vált. Ebben az esetben kikapcsoltuk a pickproof riasztást. 

Nyomja meg a  és  gombokat (a led sárgán kezd villogni), majd nyomja meg a 

 és , gombokat, egy hosszú sípoló hangot fogunk hallani majd a led sárgára 

vált. Ebben az esetben bekapcsoltuk a pickproof riasztást. 

  Nyomja meg a   gombot hogy kilépjen a beállítás módból. 

 

Ajtó csengő ki-/bekapcsolása 

Nyomja meg a  és  gombokat (a led sárgán kezd villogni), majd nyomja meg a 

 és  gombokat, egy hosszú sípoló hangot fogunk hallani majd a led sárgára vált. 

Ebben az esetben kikapcsoltuk a csengőt. 

nyomja meg a  és  gombokat (a led sárgán kezd villogni), majd nyomja meg a 

 és , gombokat, egy hosszú sípoló hangot fogunk hallani majd a led sárgára 

vált. Ebben az esetben bekapcsoltuk a csengőt. 

  Nyomja meg a  gombot, hogy kilépjen a beállítás módból. 

 

Megjegyzés: A ZONE 2-höz tartozó relé a csengőnek van fenntartva ha a csengő aktív 

de az ajtónyitás funkció inaktív. Nyomja meg a  gombot a készenléti módban, a 

relé kattan egyet és a csengetés aktiválódik. 

 

Master kártya hozzáadása (csak a ZONE 1 esetén)   

A beállítás módon belül: 

Nyomja meg a  és  gombokat, a led zölden kezd villogni, ami azt jelzi 

hogy nincs mester kártya tárolva, ha a led pirosra vált, az azt jelzi hogy van más 

mesterkártya tárolva, nyomja meg a  gombot kétszer az adat, és a led zölden kezd 

villogni, olvassa be a kártyát, egy hosszú sípolást fog hallani, ami azt jelzi hogy a 

hozzáadás sikeresen megtörtént. 

  Nyomja meg a  gombot, hogy kilépjen a beállítás módból. 

 

Master kártya használata a beállítás módba belépéshez 

Olvassa be a master kártyát, a led sárgán kezd villogni, és egy hosszú “BI” hangot 

fog hallani, ami azt jelzi hogy belépett a beállítás módba. Olvassa be még egyszer a 

master kártyát, a led zöldre vált és 3 gyors sípolást fog hallani ami azt jelzi hogy 

kilépett a beállítás módból. 
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A beléptető rendszer zárolja magát 60mp-re ha hibás kódot vagy kártyát adunk 

meg 5 alkalommal egymás után a billentyűzet és a kártyaolvasó is elérhetetlen lesz 

60mp-ig). 

Ajtó státusz érzékelés: Ha valaki kinyitja az ajtót és bemegy, az ajtó bezáródik, a 

rendszer automatikusan érzékeli az ajtó státuszát és zárja az ajtót még ha nem is járt 

le a késleltetési periódus (csak ZONE 1 esetén). 

 

 

 

 

 

A felhasználói kód különböző kell legyen az admin jelszótól.. 

A  ZONE 1-ben használt kódok eltérők kell legyenek mint a ZONE 2-ben 

használtak. 

     

 

 

Kártya csoport hozzáadása a ZONE 1-hez 

A beállítás módon belül: 

Nyomja meg a  és  gombokat, a sárga led villogni kezd, majd nyomja meg 

a   és  gombokat, Hallani fog egy sípolást. Adja meg a 3 jegyű felhasználói 

azonosítót 000 és 999 között ahonnan folytatólagosan elkezdeni rögzíteni a 

felhasználókat, és adja meg 3 karakter hosszan a felvinni kívánt kártyák számát. 

Például: 

1. Megadja 005 060—ami azt jelenti hogy az első felhasználó azonosítója a 005 

lesz (a többi folytatólagosan), és a felvinni kívánt kártyák száma 60. 

2. Megadja 060 150— ami azt jelenti hogy az első felhasználó azonosítója a 

060 lesz (a többi folytatólagosan), és a felvinni kívánt kártyák száma 150. 

 

Miután hozzáadta a kártyákat, egy “BI” hang fogja figyelmeztetni. olvassa be a 

kártyát vagy adja meg a kártya sorozatszámát (8 számjegy), a „BI” hang fogja 

jelezni hogy a hozzáadás sikeres volt. 

  Nyomja meg a  gombot, hogy kilépjen a beállítás módból. 

 

Felhasználói kód megváltoztatása a ZONE 1-ben 

A beállítás módon belül: 
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Nyomja meg a  és  gombokat sárga led villogni kezd, majd nyomja meg a 

 és  gombokat, egy “BI” hangot fog hallani. Majd adja meg a felhasználói 

azonosítót 000 és 999 között és adja meg az új jelszót (a kód hossza meg kell 

egyezzen az admin jelszó hosszával). 

  Nyomja meg a  gombot, hogy kilépjen a beállítás módból. 

 

Beléptető rendszer ID beállítása (csak hálózati mód esetén)  

A beállítás módon belül: 

Nyomja meg a  és  gombokat, a sárga led villogni kezd, majd nyomja meg 

a   és  gombokat, és egy “BI” hangot fog hallani. Majd adjon meg egy 6 jegyű 

azonosító számot, és egy “BI” hangot fog hallani, az azt jelenti, hogy az ID beállítás 

sikeres volt. 
  Nyomja meg a  gombot, hogy kilépjen a beállítás módból. 
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