Manual do Usuário

Leitor com Teclado Touch Screen GA- ART3T
1. Especificações:
Parâmetros técnicos

Valor

Item

Voltagem de operação DC 12V±10%
Corrente de operação
Temperatura de operação

Peso

Valor

Item

< 100mA

Tipo de cartão

0℃—60℃

Distância de leitura

M：400g
P：120g

M：6000

Armazenagem

P：1000

EM(padrão) /

Som: bipe

Descrição do Som

Indica

1 Bipe curto

Entrada válida

3 Bipes curtos

Entrada inválida

1 Bipe longo

Estado de programação

3 Bipes longos

Restauração da senha de programação de fábrica

2. Guia de Instalação:

Mifare(opcional)
1－5CM
M：125*80*23mm

Dimensões

P：86*86*17mm

1.2 Padrão de Fábrica:
Valor

Item

Modo de Autenticação

Cartão ou
Senha (PIN)

Duração de Desbloqueio

5S

ENERGIA

Valor

Item

PIN comum

Nenhum

Programação
Senha

123456

1.3 Luz e Som Indicam:

Descrição da Luz
Luz vermelho pisca a cada 2 segundos (piscada lenta)
Luz verde pisca a cada meio segundo (piscada rápida)

Luz vermelha está sempre LIGADA
Luz verde está sempre LIGADA

Indica

VERMELHO

Estado de espera

CINZA

ROSA

BRANCO

WG-26

Estado de programação

INTERNO/EXTERNO

Estado de desbloqueio
Senha

MARROM

VERDE

AMARELO

Pendente de operação adicional

Luz vermelha e verde piscam alternadamente Restaurar às Programações de Fábrica

3. Guia de Programação

AZUL

BOTOEIRAS

CAMPANHIA

Observação:
Se deixar o transmissor guiar à trava elétrica, conecte o diodo reverso
Com os polos da trava “+ e “-”
Observação : toda senha pode ser composta de 3 a 6 digitos

ROSA

LARANJA

PARA PORTAS
AUTOMÁTICAS OU DE
PORTA DE BARREIRA

Item de Programação

Função

Básica

Função
de
Expansão

Pressione a tecla e deslize as operações de cartão

Observação

Mudar Senha de Programação (Pro.PW)

# Pro.PW # 0 novo Pro.PW # novo Pro.PW #

Adicionar cartão de usuário

# Pro.PW # 1 deslizar cartões #

Se adicionar cartões de série, deslize continuamente os cartões

Conﬁgurar PIN comum

# Pro.PW # 21 novo PIN comum #

O PIN comum é apenas um, método de Desbloqueio: Insira o PiN comum, em seguida pressione [#]

Deletar todos os usuários

# Pro.PW # 40 0000 #

Delete todos os cartões e PINs, exceto o PIN comum

Deletar todos os usuários

# Pro.PW # 41 deslizar cartões #

Para deletar cartões de séries, deslize os cartões continuamente

Adicionar usuário pela entrada de ID de Usuário

# Pro.PW # 22 4-Digite o ID do usuário

Adicione PIN

# Pro.PW # 23 4-Digite o ID do usuário novo PIN #

Deletar usuário pelo ID do usuário,

# Pro.PW # 42 4-Digite o ID do usuário #

3.3.

Delete o usuário pelo número do cartão.

# Pro.PW # 43 N° do cartão #

N° do Cartão é de 8 ou 10 dígitos, o dispositivo identiﬁca automaticamente

Conﬁgure a Duração de Desbloqueio

# Pro.PW # 5 XX #

XX de 2 dígitos (00~99). Se XX é 00, a Duração de Desbloqueio é de 0,2 s

Conﬁgurar Modo de Autenticação

# Pro.PW # 6 XX #

, XX pode ser 01 (Apenas um cartão)/02 (Cartão ou PIN)/03(Cartão e PIN)

conﬁguração do Leitor (Para opções)

# Pro.PW # 6 04 #

A máquina pode ser usada para leitura (saída W26)

deslize o cartão #

Se o Pro.PW é perdido, realize o 3.2 para reiniciar os Padrões de Fábrica (123456),

Adicione o cartão do usuário ou PIN pelo ID do usuário O ID do usuário deve ser composto de 4 dígitos
e não pode ser reutilizado (3 bipes signiﬁcam que o ID foi reutilizado e é preciso inserir um novo). Para
adicionar usuários de série, repita a operação. Para mais informações sobre o ID do usuário, consulte

Conﬁguração da luz de fundo (Para opções) # Pro.PW # 8 XX #

XX pode ser 01/02/03 (Normal LIGADO / Normal DESLIGADO / Automático)

Reiniciar ao Padrão de Fábrica

Exceto Programação de Senha e Administrador do Cartão

# Pro.PW # 8 99 #

3.2 Como restaurar a senha de programação de fábrica (123456
Passo 1, Desligue a energia e conecte aos terminais OPEN e GND. Ligue a energia, então você vai ouvir 3 Bipes longos com luzes verdes e vermelhas piscando alternadamente.
Passo 2, Desligue a energia e desconecte os terminais OPEN e GND. Desligue novamente a energia. A inicialização da senha de programação está concluída.
3.3, Use descrição do ID
O ID de usuário é composto de 4 dígitos de 0001 a 9999. Não há ID de usuário para os usuários adicionados pelo comando [1] Execute o comando [40] para limpar todos os Ids de Usuário.
3.4, Como alterar o PIN
Deslize o cartão ou aperte PIN para desbloquear dentro de 5 segundos, pressione [#] por 3 segundos até que a luz verde pisque rapidamente, em seguida pressione [novo PIN # novo PIN #],
3.5, Modo de Autenticação para funções de Cartão e PIN
Passo 1, Quando o Modo de Autenticação é [Cartão ou PIN] (padrão de fábrica), de acordo com a etapa 3.4 para configurar o PIN do cartão
Passo 2, Pressione [# Programação de Senha # 603 #] para configurar o Modo de Autenticação para que seja [Cartão e PIN].
Passo 3, Deslize o cartão do usuário com a luz verde piscando rápido, em seguida insira o [PIN #] com luz verde ligada normalmente, a porta abre com sucesso. 3.6 Descrição da função de abertura da porta:
Quando o cartão de crédito ou senha abrem a porta normalmente, pressione 7,9, e digite a senha para manter a cartão de crédito, senha, ou o botão da porta é aberta novamente é que a saída estará sempre
aberta.

