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Navodila za uporabo SDC-FT1000 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

Barva žice Funkcija Opis 
Vijolična D0 Wiegand I/O Data0 
Oranžna D1 Wiegand I/O Data1 

Rjava OPEN Gumb za izhod 
Bela Rele COM Rele skupna 

Zelena Rele NO Rele normalno odprta 
Modra Rele NC Rele normalno sklenjena 
Rdeča DC+ 12 V Enosmerno napajanje 
Črna GND Ozemljitev 

Rumena BELL2 Zvonec 
Siva BELL1 Zvonec 

 

Odpiranje Kombinacija tipk 
Uporaba skupne PIN kode Vtipkajte 6 mestno PIN kodo 
Uporaba prstnega odtisa Prislonite prst na senzor 
Uporaba RFID medija Prislonite registrirani RFID medij 

 

Opis funkcije Kombinacija tipk 
Prednastavljena skupna PIN koda 
(Common password unlock) 

111111 Ta naprava predvideva uporabo skupne PIN kode, torej vsi uporabniki imajo isto kodo, 
razen v primeru če se nastavi, da je za odpiranje vrat potrebno prisloniti kartico in vpisati osebno 
kodo (personal password) 

Spreminjanje prednastavljene skupne 
PIN kode 

2 (nova koda) (nova koda) (zvonček za izhod) 

Vstop v programabilni način 
(programming mode) 

# (programming password) Privzeti programming password: 123456, ko smo v programabilnem 
načinu gori viola lučka. V primeru nedejavnosti gre naprava samodejno iz programabilnega načina 
po 20 sekundah in je v stanju pripravljenosti, kjer utripa rdeče lučka. 

Sprememba programming password 1(nova koda) (nova koda)  (nova koda mora vsebovati 6 številk) 
 

Programiranje naprave Za programiranje je potrebno najprej iti v programabilni način # programming code 
Za izhod iz menija pritisnite zvonček 

Glasno piskanje 0 3 0 (nastavljeno privzeto) 
Tiho piskanje 0 3 1 
Dodajanje uporabnikov s prstnim 
odtisom 

7 (zaporedna številka prstnega odtisa 000-999)(preberite prstni odtis 4x)  Tri mestno zaporedno 
številko določite sami, paziti je potrebno, da še ni zasedena. Za dodajanje več uporabnikov, lahko 
nadaljujete z dodajanjem prstnih odtisov, potrebno je vpisati le prvo zaporedno številko, potem jo 
naprava samodejno povečuje. 

Izbris prstnega odtisa 8  in zaporedna številka prstnega odtisa 
Ali 
8 in preberite prstni odtis (položite lahko več prstov zaporedoma, da jih izbrišete več naenkrat) 

Dodajanje kartičnih uporabnikov 
(door card) 

3 in prislonite kartico ali obesek (zaporedoma lahko prislanjate več kartic) 
Ali 
3 in 10 mestna številka kartice 

Napajanje 12 V DC (enosmerno) 
Rele Nastavljivi interval, privzeto 5 s 

Max obremenitev 3A 30 VDC, 3A 
250 VAC 

Možnosti za odpiranje: Skupna PIN koda 
Prstni odtisi 
RFID kartica ali obesek 
Kombinacija RFID + osebna PIN 
koda 

Kapaciteta uporabnikov Skupno 1000 
Primerni čipi: 125 kHz tipa EM4200, TK4100 
Vodoodpornost primerno za zunanjo uporabo 
Temperatura delovanja -10°C do +60 °C 
Delovanje v vlagi 20% ~ 90% RH 
Dimenzije 145x 78 x 18,5 mm 
Neto teža 300 g 
Bruto teža 400 g 
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Izbris kartičnega uporabnika 4 in prislonite kartico (zaporedoma lahko prislanjate več kartic) 
Ali 
4 in 10 mestna ID številka čipa 

Dodajanje Management kartice – 
management card  

5 in prislonite kartico  
(primerno za podjetja, da lahko vodja enostavno dodaja in briše nove uporabnike) 

Nastavitev intervala releja (unlock 
delay) 

6 in (0-60 sekund) odvisno kakšno zakasnitev želite 

Prenašanje uporabnikov iz ene 
naprave na drugo 

Obema napravama priključite napajanje (rdeča 12 V in črna -) 
Povežite D0 Vijolična iz obstoječe naprave (host) na D0 Vijolična od nove naprave (slave) 
Povežite D1 Oranžna iz obstoječe naprave (host) na D1 Oranžna od nove naprave (slave) 
Na obstoječi napravi pojdite v programabilni način in pritisnite 0 1 
Na novi napravi pojdite v programabilni način in pritisnite 0 2 

Nastavitev pogoja kartica + osebna 
PIN koda 

0 7 1  

Odpiranje s kartico ali skupno PIN 
kodo 

0 7 0 (privzeta nastavitev) 

Omogoči spreminjanje osebne PIN 
kode 

0 8 1  

Ne dovoli speminjanja osebne PIN 
kode 

0 8 0 

Izbriši vse uporabnike in povrni 
tovarniške nastavitve 

0 9  

Factory Reset (če pozabite 
programming password) 

Sklenete kontakta na konektorju FUNC na tiskanem vezju od naprave 

 

Zvočni in svetlobni signali  
Rdeča utripa Normalno stanje 
Rdeča gori  Čaka programming password 
Vijolična gori Programming Mode 
Utripa Vijolična, Modra Rele odprt 
Uripa rdeča in violična Čaka nadaljne ukaze 
Tri piski OK 
Štiri piski Napaka 
Dva piska OK 

 

 

 


