
Hozzáférési-vezérlési billentyűzet 
PNI DK101

Használati útmutató
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1. Termék leírása

LED kijelző
működési mód
(Piros)

LED kijelző
ajtó/
programozási
 állapot
(Zöld)

Billentyűzet aktiválás
hang
(lezár egy 
áramkört)

Programozási
billentyúzet

Számgombok

Kérjük olvassák el figyelmesen ezt a kézikönyvet mielőtt 
használnák.

 kártyaleolvasó/elektromágneses címke terület
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Tápellátás

Relé zár

Üzemi hőmérséklet

Tárolási hőmérséklet

Páratartalom használat

Tárolási páratartalom

Memóriakártyák

Emlékeztető

Belső leolvasási frekvencia

Kompatibilis közelségi kártyák

Kártyák távolsági leolvasása

Zárfelület

Lehetséges kapcsolatok

12Vdc+12% / 1.2A

12Vdc/2A

-10 ~ 45°C

-10 ~ 55°C

40~90% RH

20~90% RH

1000 db.

1*nyilvános , 1000*magán

125KHz

EM (elektromágneses)

0 - 5 cm

 NO kimenet relé vagy NC

Működési gomb / Hangjelző 

/ Ajtóérzékelő / Riasztó

1. Műszaki adatok

2. Alapértelmezett gyári beállítás

Programozási kód

Ajtónyítás

Magánkód
Kioldási idő
Szabótázs riasztó
Ajtóérzékelő
Zárállapot
Késési riasztás
Magánkód változás

881122 (ajánljuk ennek a  
megváloztatását telepítés után)
Kártya vagy kód 
( alapértelmezett nyilvános kód1234)
0000
3 másodperc
Aktiválva
Letiltva
Letiltva
0 másodperc
Letiltva
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3.Látható és hallható mutatók
3.1 Rendes működési mód:
- kiadott parancs: rövid megerősítési hang
- érvénytelen parancs: hosszú figyelmeztetési hang
3.2Programozási mód
- zöld LED fel fog kapcsolodni
- kiadott parancs:rövid kettő hang
- érvénytelen parancs: rövid három hang

4. Programozási paraméterek
 
Ÿ Programozási bemenet mód: nyomaj meg [#]gombot + 

[programozási kódot ] (alapértelmezett programozási kód  
881122).Kettő megerősítési hang fog halatszódni és fel fog 
kapcsolodni a zöld LED.

Ÿ Programozási kód megváltoztatása: nyomja meg [0] + 
[új programozási kód] + [programozási kód megerősítése]. 
3 megerősítési hang fog hallatszódni.

Ÿ Az ajtónyitás kiválasztási mód
 - kártya vagy kód: nyomja meg  [1] + [0] gombokat. Kettő 
rövid megerősítési hangot fognak hallani.
- kártya+ kód:nyomja meg  [1] + [1] gombokat. Kettő rövid 
megerősítési hangot fognak hallani.

MEGJEGYZÉS: Ajtónyitás kiválasztási módban kártyával 
vagy belétető kóddal, ez a beírt  kód lehet nyilvános vagy 
magán ( 999-ig).

Ÿ Ajtónyitás idejének beállítása: nyomja meg  [2] gombot+ 
[TT], ahol TT = időintervallum másodpercben. 2 rövid 
megerősítési hangot fog hallani.Például az ajtó nyitási 
ideje 3 másodperc akkor TT = 03.
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Ÿ Nyilvános kód megváltoztatása:nyomja meg [3] 
gombot+ [4 számból álló új kódot]. Kettő rövid megerősítési 
hang fog hallatszódni.

Ÿ Aktiválás/letiltás  anti-szabótázs érintkező (tamper):
- nyomja meg  [4] + [0] gombot, hogy  letiltsa anti-szabotázs 
érintkezőt.Kettő rövid megerősítési hang fog hallatszódni.
- nyomja meg [4] + [1] gombokat, hogy aktiválja   anti-
szabotázs érintkezőt.Kettő rövid megerősítési hang fog 
hallatszódni.

Ÿ Közelségi memóriakártyák: nyomja meg  [5] + [kártya 
számhivatkozása] +  1 kártya benyomása+ 2 kártya 
benyomása ......... + [3]. Mindegyik kártya benyomása után 
3 rövid megerősítési hang fog hallatszódni

- kártya számhivatkozása 3 számból áll  (001 - 999) 
és fontos megjegyezni, hogy lehet használni ha a kártya 
elveszett.
- ha több kártyát memórizálnak egyszerre hivatkozási szám 
automatikusan növekszik.
-alapértelmezett magánkód mindegyik kártyára az  0000.

Ÿ Aktiválás/letiltás az ajtóérzékelőnek:
- nyomaj meg  [6] + [0] gombokat, hogy letiltsa az ajtóérzékelőt 
. Kettő rövid megerősítési hang fog hallatszódni.
- nyomaj meg [6] + [1] gombokat, hogy aktiválja az 
ajtóérzékelőt. Kettő rövid megerősítési hang fog hallatszódni.

MEGJEGYZÉS.Ajtóérzékelőt külön kell megvásárolni.

Ÿ Kártyák kitörlése a memóriából:
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- Kártya törlése saját vagy referencia számmal:nyomja 
meg  [7] + [ 1 referencia számot ] + [ 2 referencia számo] + ..+ 
[#].  Mindegyik referencia szám beírása után, egy hosszú 
megerősítési hang fog hallatszódni, ami a kártyák törlésést 
jelenti.
-  Kártya törlése ennek bemutatása szerint: nyomja meg[7] 
+ 1 benyomási kártyát  + 2 benyomási kártyát + ... + [#]. 
Mindegyik benyomási kártya után egy hosszú hang fog 
hallatszódni, hogy ezek kitöröldtek.
- Összes kártyák kitörlése a memóriából:térjenek vissza a 
gyári beállításokhoz.

MEGJEGYZÉS: Privát kód ami egy kártyához kapcsolodik ki 
fög tőrölödni együtt a memóriakártyával.

Ÿ Aktiválás/letiltás  magánkódok megváltoztatásakor: 
- nyomja meg  [1] + [2] gombokat, hogy letiltsa a magánkódok 
megváltoztatásást.
-  nyomja meg [1] + [3] gombokat, hogy aktiválja a 
magánkódok megváltoztatásást.

MEGJEGYZÉS: Beléptető magánkód  megváltoztatása: 
Lépjenek ki a programozási módból nyomja meg hosszasan a  
[#] gombot (felkapcsolodik a zöld LED)+ nyomja be a kártyát + 
[4 számból álló régi kódot] alapértelmezetten ez  0000) + [4 
számból álló új kódot] + 4 számból álló új kódot]. Kettő erős 
megerősjtési hangot fognak hallani.

Ÿ Aktiválás/letiltás ajtóérzékelő riasztása:
-nyomaj meg  [8] + [0] gombokat, hogy letiltsa a riasztót . Kettő 
rövid megerősítési hang fog hallatszódni. 
- -nyomaj meg  [8] + [1] gombokat, hogy aktiválja a riasztót, 
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kettő rövid megerősítési hangot fog hallani.

MEGJEGYZÉS: Ennek a funkciónak az aktiválása után a 
billentyűzet folyamatosan hangokat fog leadni amikor az ajtó 
nyitva marad vagy amikor nem a billenyűzettel lesz kinyitva. 

Ÿ Riasztó késleltetése: nyomja meg  [8] + [2] + 
[TT]gombokat,ahol TT =másodperc időintervallumot 
jelent.Két rövid megerősítési hangot fog leadni. Például, az 
ajtó kinyitás ideje 3 másodperc akkor  TT = 03.

MEGJEGYZÉS: Ezt a funkciót akkor lehet használni ha az 
ajtóérzékelő riasztóját aktiválták.

Ÿ Programozási módból való kilépés:nyomja meg  [#] 
gombokat. Három rövid megerősítési hangot fog hallani.

Ÿ Utolsó parancs törlése: nyomja meg  [#] gombot.

Ÿ Visszatérés a gyári beállításokhoz:nyomja meg [8] + [6]

Ÿ Programozási kód visszaállítása: rövidzárlatot hozzon 
létre J2 jumpernek, hogy ez visszaállítsa a programozási 
kódot  a gyári alapértelmezett értékhez.

5. Használati útmutató

Ajtó kioldása kártyával vagy kóddal: 
- mutassa fel a kártyát vagy írja be a beléptető kódot a 
billentyűzetről. 

Ajtó kioldása  kártyával + kóddal: 
- mutassa fel a kártyát majd írja be a beléptető kódot pár 
másodperc alatt.
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6. Problémák és megoldások

Zár kioldása után 8 rövid 
hangot hal

A kártya távolási 
leolvasása túl kicsi vagy a 
kártya nem olvasható

 Kártya benyújtását 
követően 3 rövid hang 
hallatszik és a zár nem 
oldódik ki.

Memóriakártya benyujtása 
után az ajtó nem nyitódik.

A billentyűzet nem lép 
programozási módban és 
egy hosszú hangot ad le.

 [5] gomb lenyomása után 
3 rövid hang hallatszik.

 [5] + [kártya referencia 
szám] gomb lenyomása 
után 3 rövid hangot hal.

Billentyűzet egyedül 
kilépet programozási 
módból.

- billentyűzetnek szüksége van 
egy magasabb feszültségre, 
ellenőrizze tápegységet.

- a töltési áramkor túl alacsony, 
ellenőrizze a tápfeszültséget.

- billentyűzet kártya+kód 
módban működik.
- billentyűzet programozási 
módban van.

- ellenőrizze az ajtóérékelőt, 
hogy ne legyen riasztási 
módban.Tiltsa le ajtóérzékelőt

- más gombok voltak használva 
amielőtt programozási módba 
lépet.Várjon pár másodpercet 
majd próbálja meg újra.

- Billentyűzet memóriakártyája 
megtelt

- referencia szám már 
használva van

- Ha 20 másodpercig egyetelen 
gomobot sem nyomunk le a 
billentyűzet automatikusan 
kilép a programozási 
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7. Kapcsolati rajz hálózati időzítővel

Tápellátás

Riasztási  
relé 

kimenet

Relé zár
kimenet

Wiegand
leolvasó

K
im

eneti gom
b

M
ágneses érintkező

H
angjelző

R
iasztó bem

enet

Elektromos/
elektromágneses Fail Safe

Elektromágneses zár
 Fail Secure bemélyített
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Tápellátás
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relé 

kimenet

Wiegand
leolvasó

kim
eneti gom

b

M
ágneses érintkező

H
angjelző

R
iasztó bem

enet
E

le
kt

ro
m

o
s
/

e
le

kt
ro

m
á
g
n
e
se

s
 F

a
il 

S
a
fe

E
le

kt
ro

m
á
g
n
e
se

s 
zá

r
 F

a
il 

S
e
cu

re
 b

e
m

é
ly

ít
e
tt

8. Kapcsolati rajz egyszerű tápellátással
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