
Инструкции за работа с контрол на достъпа 

 

 

 

 

 
1.Записване на чипове в паметта на модула: 

Поставя се първо MASTER чипа и устройството издава единичен кратък звуков сигнал, който 

индицира, че модула вече е в режим на запис.След това чиповете се записват един след друг, като 

записването на всеки чип е съпроводено от единичен кратък звуков сигнал.Излизането от режим 

на запис става отново с MASTER чипа, като е съпроводено с единичен звуков сигнал, след което 

модула е в готовност за разпознаване на чиповете. 

 

2.Разпознаване на чиповете: 

-при поставяне на чип, който е записан в паметта на модула се чува звуков сигнал, чиято дължина 

е равна на времето на задържане на изходното реле (респ. времето за което вратата е отключена). 

-при поставяне на чип, който не е записан в паметта на модула се чуват 3 кратки сигнала. 

 

3.Изтриване на чиповете от паметта на у-вото: 

Поставя се MASTER чипа и се задържа до модула (около 30 сек.), докато се чуе продължителен 

звуков сигнал. 

 

4.Настройка на времето за отключване: Осъществява се чрез поставяне или премахването на 

джъмперите от позициите 3-4, 5-6 и 7-8 на рейката на платката. Времето по този начин, може да се 

регулира в диапазона от 3 секунди до близо минута. 

 

5.Запис на нов MASTER чип: 

 Поставя се джъмпер на позиция 1-2 на рейката. Поднася се към у-вото чипа, който ще се записва 

като MASTER . При успешно разпознаване, у-вото издава кратък звуков сигнал.Джъмпера се маха 

от позиция 1-2.   

 

 

 

6.Препоръки при монтажа на у-вото: 

Да не се монтира на метална повърхност! Да се предвиди кухина зад платката, в която да се 

поместят кабелите при монтажа! Да не се монтира на влажни повърхности! 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! MASTER чипът  се използва САМО за запис на нови 

чипове. С негова помощ НЕ се отключва вратата! Употребата му или 

на негов дубликат за тази цел, би довела до блокиране на у-вото!!! 

 

 

 

 

     За допълнителна информация: тел. 052/ 505-225 

      АУДИО ЕЛЕКТРОНИКА ЕООД, гр.Варна 

         ул. Уста Кольо Фичето 3 


