
 
Kodinė spyna OR-ZS-802 yra autonominis įeigos kontrolės prietaisas su klaviatūra. 

 

 

Montavimo ir programavimo instrukcija 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Programavimas atliekamas per skaitmeninę klaviatūra. Kodai ir parametrai yra saugomi 

mikroprocesoriuje ir neprarandami nutraukus srovę. OR-ZS-802 gali saugoti iki 1000 RF raktų ir 

1000 vartotojų keturių skaitmenų slaptažodžių. 

Galimi 3 Valdymo režimai: 

Yra trys skirtingi užrakto valdymo budai: tik raktas, rakas ir kodas, raktas arba kodas. 

Šie būdai taikomi visiems vartotojams. 

(Pastaba: galima pasirinkti tik vieną iš jų) 

1. Galioja tik raktai.   

2. Galioja raktas ir kodas .  

3. Galioja raktas arba kodas .  

 

Prieš prijungiant ir naudojant prietaisą prašome atidžiai perskaityti šias 

instrukcijas. Savarankiškas įrangos surinkimas ir paleidimas įmanomas su sąlyga, kad 

montuotojas turi pagrindines žinias apie elektroniką. Gamintojas nėra atsakingas už 

žalą, atsiradusią dėl netinkamo įrenginio ar prietaiso surinkimo. 

Savarankiškų remontų ir patobulinimų atveju prarandama garantija. 

 

Rinkinį sudaro 

1 x Klaviatūra 

1 x Rfid raktas 

1 x Vartotojo instrukcija 

1 x varžtų tvirtinimo komplektas 

 

TECHNINIAI DUOMENYS: 

 

 Maitinimo įtampa 12V DC 

 Naudojama srovė budėjimo režimu 20mA 

 Spynos relė 3A  

 Vartotojų skaičius 1000 

 Atmintis EPROM, 

 Skaitytuvo dažnis 125 kHz 

 Naudojami kodai: 

 1 x Pagrindinis kodas 

 1000 Raktų (RF raktai) 

 1000 PIN kodų 

 Klaviatūra 12 klavišų; 3x4 skaitmenų 

 Darbinė temperatūra nuo -15 iki 60 laipsnių C 

 ID kortelės tipas  

 Apsaugos laipsnis IP44 

 Skaitymo atstumas 3 - 7 cm 

 Spynos suveikimo laikas 0 ... 99 sekundžių. 

 Išėjimo aliarmo aktyvacijos laikas 0 ... 99 sekundžių 

 Aliarmo išėjimo apkrova 3A 

 PIN ilgis 4 - 8 skaitmenų. 



 Mase 500g 

 

ĮRENGIMAS 

1. Pritvirtinkite galine plokštelę prie sienos, naudojant bent tris varžtus. 

2. Baigę prijungti pritvirtinkite priekinį dangtį prie galinės plokštelės. 

 
1. Atskirkite pagrindą nuo pagrindinio dangtelio (šiam tikslui, atsukite specialų varžtą apačioje) 

2. Išgręžkite skyles ir įdėkite kaiščius. 

3. Laidus pajunkite pagal schemą (3 pav.) 

4. Pritvirtinkite laikiklį prie sienos 

5. Uždėkite priekinį dangtelį (pav. 2). 

 

JUNGTIS 1 

1 NC / NC relė NC spynos kontaktas Oranžinis 

2 COM Bendras relės kontaktas Violetinė  

3 NO relės kontaktai Mėlynas 

4 GND / GND (-) neigiamas maitinimo Juodas 

5 12 V (+) 12 VDC įėjimo įtampa teigiamas Raudonas 

6 D_IN durų kontaktas, jungiamas prie neigiamo Rudas 

7 Atidaryti / OPEN siejimo mygtukas Geltonas 

8 ALARM, aliarmo kontaktas Pilkas 

 

Nejunkite prie elektros tinklo transformatoriaus, kol sujungimo darbai nebaigti ir priekinis 

dangtelis neprisuktas.  



 
Maitinimo įjungimas 

Užbaigus prietaiso pajungimo darbus ir sumontavus priekinį skydelį, prijunkite maitinimą. 

Prijungus maitinimą signalizuoja raudonas šviesos diodas. 

 

PROGRAMAVIMO REŽIMAS 

Numatytasis kodas KOD MASTER (administratoriaus kodas) yra "9999". 

KOD MASTER turi būti 4 - 8 skaitmenų numeris. 

 

1.Įėjimas į programavimo režimą 

Įėjimui į programavimo režimą per 5 sekundes įrašykite : 

* KOD MASTER # 

Raudonas LED švies ištisai. 

Jei per 30 sekundžių, nepaspausite mygtuko, prietaisas išeis iš programavimo režimo. 

Pastaba: 

Siekiant išsaugoti pakeitimus ir išeiti iš programavimo režimo, paspauskite "*". 

2.KOD MASTER keitimas: 

Norint pakeisti pagrindinį KOD MASTER programavimo režime reikia atlikti sekančius 

veiksmus: 

 

0 - NAUJAS KOD MASTER - # - NAUJAS KOD MASTER (pakartoti) # * 

PATVIRTINTA - raudona LED lemputė mirksės. 

 



Pastaba: 

Viskas iš šių etapų (3 iki 7) yra programavimo režime, t.y. (*, MASTER, #). 

Po kiekvieno veiksmo, kuriuo užbaigiama operacija, jei norite išsaugoti pakeitimus ir išeiti iš 

programavimo, paspauskite "*". 

Jei norite tęsti programavimą, galite tiesiogiai pereiti prie sekančio žingsnio, užbaigus, 

paspauskite "*" pakeitimai bus įrašyti ir nutrauktas programavimo režimas. 

 

3.Vartotojo darbo režimas. 
Yra trys skirtingi užrakto valdymo variantai: tik raktas, rakas ir kodas, raktas arba kodas. 

Variantai taikomi visiems vartotojams. 

(Pastaba: galima pasirinkti tik vieną iš jų) 

1.Galioja tik raktai. Spausti: 3 - 00 -  # 

2.Galioja raktas ir kodas . Spausti: 3 - 01 - # 

3.Galioja raktas arba kodas . Spausti: 3 - 02 - # 

 

3.1 Kortelės režimas (300 #) 

(šiame režime vartotojas gali atidaryti duris tik raktų pagalba) 

 

3.1.1 Vartotojo rakto įrašymas 

1 Pridėkite raktą  Įveskite vartotojo numerį  000-999 # 

Jei norite išsaugoti pakeitimus ir išeiti, paspauskite “*“. 

Pastaba: naudotojo ID turi būti 3 skaitmenų numeris. Neturi būti painiojama su prieigos kodu. 

Vartotojo Identifikacijos numeriai turi būti skirtingi kiekvienam raktui. 

 

Įrašyti tuo pačiu metu didesnį raktų skaičių  

Įeikite į programavimo režimą ir tada: 

1 Padėkite raktą – Įrašykite vartotoją 001 - Pridėkite raktą 2 - Įrašykite vartotoją 001 

1 Padėkite raktą – Įrašykite vartotoją 003... Pridėkite raktą n- Įrašykite vartotoją 001 (000 iki 

999) # 

 

3.1.2 Durų atidarymo rakto naudojimas 

Durų atidarymui kortelę priglauskite prie skaitytuvo. 

 

3.1.3 Kortelės / vartotojo trynimas 

Programavimo režime: 

a) Trynimas pavienių raktų  

2 - Pridėkite kortelę -  # 

b) Trynimas pavienių vartotojų numerių 

2 - vartotojo numeris - # 

PASTABA: Visų vartotojų trynimas: 2-  0000  - # 

 

3.2 Aktyvinimas kortele ir slaptažodžio pagalba (301 #). 

Šiame režime durys atrakinamos kartu naudojant kodą ir raktą. Siekiant šio tikslo, programavimo 

režime, paspauskite klavišų seką 3 - 01 - # tada pridėkite vartotojus. 

 

 



3.2.1 Įrašyti vartotoją 

1 – pridėti raktą – įrašyti vartotojo numerį  000-999 - # - * 

* -  pridėti raktą - 1234 # -  Priėjimo kodas # - Priėjimo kodas (pakartoti) - # 

 

Prieigos kodas (PIN),  vartotojas turi turėti 4 skaitmenų ilgio kodą kuris telpa  0000-9999 

diapazone , išskyrus 1,2,3,4 kodas 

 

Norėdami pridėti PIN kodo galimybę keliems vartotojams, pakartokite ankstesnį žingsnį (3.2.1) 

 

3.2.2 Durų atidarymas 

Pridėti raktą + įeigos kodą (PIN) + # 

 

3.2.3 Vartotojo duomenų trynimas. 

Atlikti procedūrą, pateiktą 3.1.3 skyrelyje. 

 

3.2 Aktyvinimas raktu arba PIN įeigos kodu - kodas (# 302). 

Veikiant šiuo režimu vartotojas gali atidaryti duris arba raktu arba naudojant įeigos kodą 

(alternatyva). Siekiant šio tikslo, programavimo režime, paspauskite klavišų seką 3 -  02 -  # 

ir tada pridėkite vartotojus. 

 

3.3.1 Papildyti  vartotojo duomenys 

1-  pridėti raktą – įrašyti vartotojo numerį 000-999 -  # -  * 

*- pridėti raktą – 1234 - # - įeigos kodas  - #  - įeigos kodas  (pakartoti) # 
Norėdami pridėti keliems naudotojams slaptažodį, pakartokite veiksmus, pateiktus 3.3.1. 

 

3.3.2 Durų atidarymas. 

Perskaičius raktą durys bus atidarytos. 

Įvedę įeigos kodą (PIN) ir patvirtinus  #, durys bus atidarytos. 

 

3.3.3 Vartotojo duomenų trynimas. 

Atlikti  3.1.3 punkte aprašyta procedūra 

 

Spynos aktyvavimo laiko nustatymas 

Gamyklinis nustatymas yra 6 sekundes. Galima įvesti reikšmę nuo 0 iki 99 sekundžių. 

4 -  naujas laikas 00-99 sekundes -  # 

 

 

Signalizacijos laiko nustatymas 

Gamyklinis nustatymas yra 3 minutės. Galima įvesti reikšmę nuo 0 iki 99 minučių. 

5 -  naujas laikas 00-99 minučių - # 

 

Nustatykite atvirų durų aptikimo jutiklį 
Norėdami naudoti šią funkciją, prisijunkite prie užrakto, atvirų durų magnetinis sensorius 

(Herkonus),  ir programavimo režime pasirinkite vieną iš sekų: 

6 – 00 - # Funkcija išjungta (numatytasis nustatymas) 

6 – 00 - #  Įjungta 



Yra dvi programavimo funkcijos, veikiančios šiuo režimu. 

A. Jei durys nebus uždarytos po atidarymo, iš klaviatūros pasigirs cypimas. 

B. Jei durys bus atidarytos per jėga iš klaviatūros pasigirs cypimas ir suveiks garsinė 

signalizacija. 

 

Apsaugos funkcijų nustatymas 

Yra du būdai prietaiso apsaugos užtikrinimui 

7 -01 - #  10vnt netinkamų raktų panaudojimas arba 4 iš eilės neteisingų kodų suvedimas 

užrakina klaviatūrą už 10 minučių. 

7 -02 - #  10vnt netinkamų raktų panaudojimas arba 4 iš eilės neteisingų slaptažodžių suvedimas 

įjungia klaviatūros cypimą ir garso signalizaciją. 

Išjungimas: 

Spauskite:  7 -00 - #   

 

Gamyklinių parametrų atstatymas 

Iš naujo nustatyti įrenginiui, paspauskite ir palaikykite *  mygtuką ant klaviatūros ir prijunkite 

srovę. Išgirsite tris pyptelėjimus (du trumpi ir vienas ilgas), o tai reiškia, kad prietaiso 

gamyklinių parametrų atstatymas sėkmingai užbaigtas. 

 

Gamyklinių parametrų atstatymas neištrina vartotojų tačiau panaikina MASTER CODE 

 

 

Nepaisant visų pastangų, mūsų bendrovės sąžiningai pateiktuose aprašymuose ir produktų 

specifikacijose, pateikiamoje informacijoje kartais gali būti klaidų, tačiau, tai nėra pretenzijų 

pagrindas. Jei kyla abejonių ar klausimų prašome susisiekti su mumis. 


