
ECK-7616 САМОСТОЯТЕЛЕН ЧЕТЕЦ 
ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪП

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
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3. Описание

Моля, прочетете внимателно тази инструкция преди работа с четеца.

Какво има в комплекта

Наименование Брой Забелебжка

Клавиатура

Инструкция за употреба

Отвертка 1

Гумен кабел 1

Дюбел

Винт

Бързо ръководство за програмиране

За да влезете в програмен режим Служебен код

е служебният код по подразбиране

За да излезете от програмния режим

Забележка!: За да ползвате долните команди, четецът трябва да е в програмен режим.

За да промените служебния код Нов код

Служебния код може да бъде от 6 до 8 цифри

За да добавите потребител, 
използващ ПИН код.

Номер на потребителя ПИН

За да добавите потребител използващ 
карта

Прочетете картата

Карти могат да бъдат добавяни последователно 
без да се излиза от програмен режим.

За да изтриете потребители, 
използващи ПИН или карта.

Номер на потребителя за ПИН потребител или

Прочетете картата за потребител използващ 
карта

Потребители могат да бъдат изтривани последвателно
без да се излиза от програмен режим

За да отключите врата с ПИН

За да отключите врата с карта

Въведете  ПИН  и натиснете

Прочетете картата

1

1

Нов код

Номерът на потребителя е между 1 и 2000.
ПИН-ът е 4 цифрен между 0000 и 9999, с 
изключение на 1234, който е резервиран.
Потребители могат да бъдат добавяни
последователно, без да се излиза от програмен режим. 

20mm   60mm, Специално за клавиатуратаxФ

Ф x

Този четец за RF карти отговаря на стандарт IP68 за влагозащитеност. Четецът поддържа регистрация 

на до 2000 потребителя, които използват карта, 4-цифрен PIN, или карта и ПИН код. 
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4. Основни характеристики

5. Спецификации

Работно напрежение

Консумация в режим на работа ＜60mA

6. Монтаж

Вграденият четец  поддържа 125Khz карти. Четецът притежава множество функции, включително 

състояние на бравата, Wiegand изход и подсветка на клавиатурата. 

Тези функции правят четеца идеално решение не само за малки магазини и домакинства, но и за 

промишлени и търговски обекти, складови помещения, лаборатории, банки и затвори. 

 Влагоустойчив, в съответствие с IP68

 Подсилен, вандалоустойчив цинков корпус

 Програмиране чрез клавиатурата

 Поддържа 2000 потребителя – Карта, ПИН или Карта+ПИН

 Може да бъде използван самостоятелно

 Подсветка на клавиатурата

 Изход за свързване на допълнителен четец

 Промяна на времето за отваряне на вратата, време за аларма

 Ниска консумация (30mA)

 Бързо време на реакция  - под 20ms с регистрирани 2000 потребителя

 Лесен за монтаж и програмиране

 Вграден зумер

 LED индикатор с различни цветове за работното състояние.

Капацитет за потребители

Разстояние за прочитане на карти

Консумация в режим на готовност

Работна температура -45°C ~ +60°C

Работна влажност 10% - 90% RH

Водоустойчивост В съответствие със стандарт IP68

Настройка на реле за заключващ механизъм 0 до 99 секунди

Настройка на релето за аларма 0 – 3 минути

Wiegand интерфейс 26 bit

Кабелни изходи Електрическа брава, Бутон, Външна аларма, 
Външен четец

 Премахнете задния капак на клавиатурата, използвайки специалната отвертка, включена в комплекта

 Пробийте две дупки в стената за двата дюбела и отвор за кабела

 Поставете дюбелите в двата отвора
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7.

 Внимателно закрепете гърба с помощта на включените в комлекта винтове

 Прекарайте кабела през предварително пробития за целта отвор

 Прикрепете  клавиатурата към гърба

Цвят Функция Окабеляване

Окабеляване

Розов Bell_A Звънец на врата – първи проводник

Бледо-син BELL_B Звънец на врата – втори проводник

Зелен D0 WG изход D0

Бял D1 WG изход D1

Сив ALARM 12 V+

Жълт OPEN Бутон – първи проводник (втория проводник да се свърже към GND)

Кафяв D_IN Електромагнит – първи проводник (втория проводник да се свърже 
към GND)

Червен 12V+ 12V+ DC 

Черен GND 12V -

Син NO Реле – нормално отворен контакт

Лилав COM Реле – свързан към GND

Оранжев NC Реле – нормално затворен контакт
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Схема на свързване:
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9.Аларма против демонтаж

Четецът използва LDR (светлочувствителен сензор) за управление на алармата. Ако клавиатурата бъде 

премахната от монтажната стойка алармата ще се включи.

10.Звукова и светлинна индикация

11. Детайлно ръководство за програмиране

*

За да излезете от програмен режим *

За да промените служебния  код 0 # Нов код

служебният код може да е с дължина от 6 до 8 цифри

3 0 #    Отваряне само с карти

3 1 #    Отваряне с карта и ПИН

3 2 #    Отваряне или с карта, или с ПИН

За да добавите ПИН потребител 1 Номер на потребител # PIN

    Състояние                       Червен диод      Зелен диод        Жълт диод                  Зумер

Включване на захранване             - Свети        - 1 звук        

Режим на готовност Мига - - - 

Натискане на бутон 1 звук        - - - 

Успешно действие Свети        - - 1 звук        

Неуспешно действие - - - 1 звук        

Влизане в програмен режим Свети - - - 

В програмен режим 1 звук        Свети        - - 

Излизане от програмен режим Свети - - 1 звук        

Отваряне на врата - Свети        - 1 звук        

Аларма Свети - - Алармен звук      

11.1  Потребителски настройки

За да влезете в програмен режим 999999 е служебният код по подразбиране

Служебен код

За да изпълните долните команди, контролерът трябва да е в програмен режим

Нов код

Задаване  на режим на работа:

Използване само на карти за отваряне

Използване на карти и ПИН 

Използване на карти или ПИН 

Номерът на потребителя може да е между 1 и 2000. 

ПИН кодът може да е между 0000 и 9999, с изключение 

на 1234, който е резервиран. 

Потребители могат да бъдат добавяни без да се 

излиза от програмен режим 
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1 Номер на потребител 1 # ПИН # # #

За да изтриете ПИН потребител 2 Номер на потребител #

Потребителите могат да бъдат изтривани 

без да се излиза от програмен режим

За да промените ПИН код на ПИН 
потребител

* ID number # Old PIN # New PIN # New PIN #

За да добавите потребител с карта (метод 1)
Това е най-бързият метод за добавяне 
на карти, като номерът на потребителя 
се генерира автоматично.

1 Прочетете картата #

Потребители могат да бъдат добавяни без да се излиза 

от програмен режим

За да добавите потребител с карта (метод2)

Използвайте този метод, за да укажете 

кой номер на потребител с коя карта 

ще е обвързан

1 Номер на потребител # #

1 # Номер на карта #

За да изтриете потребител с карта 2 Прочетете картата #

За да изтрите потребител по номер на 

потребител

2 Номер на потребител #

За да изтриете потребител по номер 
на карта.

2 Номер на карта #

Добавете картата както добавяте потребител с карта.

Натиснете за да излезете от програмен режим.

След това задайте ПИН по следния начин:

Номер на потребител 2 ПИН

(тази стъпка трябва да бъде направена 
извън програмен режим)

Прочетете картата 

Потребители могат да бъдат добавяни без да се излиза 

от програмен режим

За да добавите потребител с карта ( метод 4)

При този метод се обвързва номер на 

потребител с конкретен номер на карта

Номер на потребител

Потребители могат да бъдат добавяни без да се излиза 

от програмен режим

Потребителите могат да бъдат изтривани без да се 

излиза от програмен режим

*

За да добавите потребител с карта и ПИН

Потребителите могат да бъдат изтривани без да се 

излиза от програмен режим

Потребителите могат да бъдат изтривани без да се 

излиза от програмен режим
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* Прочетете картата 1234 # ПИН# #

За да промените ПИН в режим карта и 

ПИН (Метод 1) 

Този метод работи извън режим на 

програмиране, за да може  потребителите 

сами да променят ПИН-а

* Стар ПИН

*

2 #

За да добавите и изтриете потребител 

с карта

Операцията е същата като добавяне и изтриване на 

потребител в  по-горната секция

За да изтриете всички потребители

2 0000 #

За да отключите вратата

ПИН #

За потребител с карта

За потребител с карта и ПИН ПИН#

ПИН

# Нов ПИН # Нов ПИН #Прочетете картата

За да промените ПИН в режим карта и ПИН

(Метод 2) Този метод работи извън режим 

на програмиране, за да може  

потребителите сами да променят ПИН-а

Стар ПИН # Нов ПИН # Нов ПИН #Номер на потребител

За да изтриете потребител с карта и ПИН, 

просто изтрийте картата на програмиране, 

за да може  потребителите сами да 

променят ПИН-а

Номер на потребител

За да изтриете всички потребители

За потребител с ПИН Въведете и натиснете

Прочетете картата

Прочетете картата и след това въведете 
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* Служебен код # 4 0～99 # *

0-99 задава на релето време от 0 до 99 секунди

Засичане  статус на вратата

Когато вратата е отворена за повече от 1 мин, зумерът ще се включи и ще издава звуков сигнал 

за период от 1 минута. Тази функция е достъпна,при положение че заключващият механизъм 

поддържа изпращане на обратна информация към контролера.

За да изключите засичането на статуса 

на вратата

6 0 #

За да включите засичането на статуса 

на вратата
6 1 #

Време на аларма

За да зададете времето за 

известяване с аларма (0-3 минути). 

По подразбиране, времето е 1 минута

5 0～3 #

Заключване на клавиатурата и Аларма

Нормален режим – клавиатурата няма 

да се заключи и алармата няма да се 

включи(по подразбиране)

7 0 #

Клавиатурата ще се заключи 7 1 #

Алармата и зумера ще издават 
звуков сигнал

7 2 #

Служебен код #

За да изключите алармата за отворена 

врата, когато е активна

Служебен код #

12.Четецът може да работи и като Wiegand четец  

В този режим четецът може да бъде свързан към всеки контролер с Wiegand 26 bit вход.

11.2   Настройки на вратата

Настройване на времето на релето

За да настроите времето

Ако се прочетат 10 поредни нерегистрирани карти или се въведат 10 поредни грешни ПИН-а,

 за период от 10 минути клавиатурата ще се заключи, или алармата и зумера ще издават

 звуков сигнал за 10 минути, в зависимост от настройките избрани по-долу

За да изключите алармата

За да изключите алармата, 

когато издава звуков сигнал

Прочетете картата  или въведете

Затворете вратата Прочетете картата  или или
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