Programiranje ENTRAsys eFD ‐ kratka navodila
Po priključitvi na napetost
12V se na prikazovalniku
izpiše črka A, sistem se
nahaja v pripravljenosti,
lahko se prične z vnosom
prvega prsta skrbnika
(pozor: pripravljenost
sistema je 3 minute).

1. Shranjevanje prvega prsta skrbnika

Prst skrbnika mehko
potegnemo prek tipala (ca.
5‐10 ponovitev, s presledki
ca. 1 s) dokler se na
prikazovalniku ne izpiše
črka A1 in zasveti zelena
LED lučka.

Prst skrbnika je bil uspešno
shranjen.

Prst, ki je bil shranjen kot skrbniški, ne more dodatno pridobiti statusa uporabniškega prsta.
2. Shranjevanje prvega uporabniškega

S prstom skrbnika, ki je bil
shranjen potegniti prek
tipala ‐ za vstop v meni za
programiranje sistema.

Na prikazovalniku se izpiše
LU, s premikanjem prsta
navzgor oz. navzdol se
izbira menijske možnosti
med LU / LA / d / dA / E.
Za postopek enostavnega
shranjevanja izbrati točko
menija LU.

Po postavitvi prsta skrbnika
na tipalo prične točka
menija LU utripati, prst
držati na tipalu toliko časa,
da prikazovalnik preskoči
na črko U.

Sistem ENTRAsysFD deluje
po principu brezžičnega
prenosa podatkov, zato se
morata elektronsko tipalo
prsta in sprejemnik, ki se
nahaja v krilu na strani
nasadil, za ustrezno
delovanje med seboj
povezati.

S konico ustrezne velikosti
pritisniti tipko za povezavo
na sprejemniku, rdeča LED
lučka prične neprekinjeno
svetiti, naprava se nahaja v
načinu brezžičnega
povezovanja s tipalom
prsta.

Sedaj z uporabniškim
prstom potegniti prek
tipala, LED lučka na
sprejemniku pa prične
utripati in prične se
povezovanje med
napravama. Povezovanje
sprejemnika s tipalom je
potrebno izvesti le prvič ob
programiranju!

S prstom skrbnika, ki je
bil shranjen potegniti prek
tipala.

S premikanjem prsta v
meniju izbrati točko LA.

Po postavitvi prsta skrbnika
na tipalo prične točka
menija LA utripati, prst
držati na tipalu toliko časa,
da prikazovalnik preskoči
na črko A.

Sedaj željeni še neuporabljeni
prst skrbnika (še NE shranjen
prst) potegniti prek tipala
(ca. 5‐10 ponovitev, s presledki
ca. 1 s), da se na prikazovalniku
pokaže številka A2 in zasveti
zelena LED lučka. Drugi prst
skrbnika je tako shranjen.

d (Delete) nudi možnost
brisanja posameznega
uporabnika ali skrbnika.
MBA s.16

dA (Delet All) briše celoten
pomnilnik naprave.
(tovarniška nastavitev)
MBA s.19

E (Exit) zapre odprti meni
MBA S.18

prsta

3. Povezovanje krmilnika s tipalom

LED

tipka za
povezavo

4. Shranjevanje naslednjih prstov
skrbnika

5. Shranjevanje naslednjih

Sedaj željeni uporabniški prst
(NE prst skrbnika) potegniti prek
tipala (ca. 5‐10 ponovitev, s
presledki ca. 1 s) da se pokaže
številka 01 in zasveti zelena LED
lučka. Uporabniški prst št. 01 je
shranjen.

Za shranjevanje naslednjih uporabniških prstov slediti navodilom zapisanim v točki 2.

uporabniških prstov

6. Ostale možnosti uporabniškega
menija

Opcija LE (Learn extended)
nudi uporabnikom možnost
dodelitve svojega prostora
v pomnilniku kakor tudi
dodelitev svojega kanala.
MBA s.13

Ta kratka navodila niso zamenjava originalnega uporabnišega priročnika MBA, dosegljivega na strani www.doors.si/download v nemškem in angleškem jeziku.

