Q-P 300 HIZLI KULLANIM KILAVUZU
İŞLEM
Menü girişi , Parolası
Menü giriş Parolasını değiştirme

OPERASYON
# 12345#
# 12345 # 0 → yeni parola # yeni parola ##

Yönetici giriş şifresi belirlemek

# parola # 5 →yenişifre#şifre tekrar ##

Kullanıcı kartı ekleme 1.yöntem
Kullanıcı kartı ekleme 2. yöntem
Master kart ile kullanıcı ekleme

# parola # 1→ kartı yaklaştırın # #
# parola # 1→ kart üzerindeki 8hane rakam ##
Masterkartı 1kez okutun →eklenecek kartı
okutun→master kartı okutun
Masterkartı 2kez okutun →silinecek kartı
okutun→master kartı okutun

Master kart ile kullanıcı silme
Tüm kullanıcı kartlarını silme
1.opsiyon
Eklenen kartı silme 2. opsiyon
Eklenen kartı silme 3. opsiyon
Kart okutarak geçiş için
Kartınızı okutarak +şifre girerek
geçiş için.
Kartınızı okutarak yada şifre girerek
geçiş için.
Kapı açma zaman ayarı

# parola # 2→0000 ##
#
#
#
#

parola
parola
parola
parola

#
#
#
#

GENELAÇIKLAMA
Fabrika ayarı ''12345'' dır. Menü giriş için #’ye3sn basınız.
Kulanıcı istediği menü giriş parolasını bu bölümde değiştirebilir.(4
ile 8 hane arası olmalıdır)
Sadece ‘’4’’ haneli olabilir. Birden fazla şifre
belirlenemez.(fabrika ayarı ‘’8888’’ dir )
Kullanıcı kartını bu bölümde ekleye bilirsiniz. 1.yöntem
Kartın üzerinde yazan 10 hanenin son 8 hanesidir.2.yöntem.
Cihazın enerjisini kes,resete basarak enerjiyi aç kartı okutun
reseti bırak enerjiyi kapa,aç.bu kart master kart olarak atanmıştır
1kere okutma cihazı kart ekleme 2kere okutmada ise cihazı silme
moduna alır işlem sonunda master kart 1kez tekrar
okutulur.çalışma moduna döner.
Eklediğiniz kartların tamamını siler. 1.opsiyon

2→kartı yaklaştırın ##
2→ kart üzerindeki 8hane rakam ##
3 →00##
3 →01##

Eklediğiniz kartı yaklaştırın. 2. opsiyon
Kartın üzerinde yazan 10 hanenin son 8 hanesidir.3.opsiyon
Kartınızı okutun ekranda yeşil ışık yanacaktır,geçiş yapabilirsiniz.
Kartınızı okutun ekranda yeşil ışık yanacaktır, devamında şifre
Giriniz(8888) #’ye basınız.geçiş yapabilirsiniz.
# parola # 3 → 0 2 # #
Kartınızı okutarak geçiş yapabilirsiniz veya yönetici şifresi ile
geçiş yapılabilir konumdadır.(fabrika ayarı 3 0 2 dir)
# parola # 4 →x x # #
XX’ yerine ‘’01’’sn İLE ‘’99’’sn arası zaman
yazabilirsiniz.(fabrika ayarı 03 sn dir)
Hırsız alarmı açık
# parola # 6 →0 0 # #
Alarmı etkin hale getirir.
Hırsız alarmı kapalı
# parola # 6 →0 1 # #
Alarmı devre dışı bırakır.(fabrika ayarı 6 0 1 ‘dir)
Kapı izleme (gözetim) kapalı
# parola # 7 →0 0 # #
Kapı izleme fonksiyonu. Bu konumda kapalıdır.(fabrika ayarı
kapalı konumdadır)
Kapı izleme (gözetim) açık
# parola # 7 →0 1 # #
Kapı izleme fonksiyonu,bu konumda açıktır.Ayrıntılı bilgi için
detaylı kullanım kılavuzumuza bakınız.
Güvenli mod kapalı
# parola # 8 →0 0 # #
Güvenli mod bu konumda kapalıdır.
Güvenli mod açık
# parola # 8 →0 1 # #
Güvenli mod bu konumda açıktır. Ayrıntılı bilgi için detaylı
kullanım kılavuzumuza bakınız.
Eklenen kullanıcı kartın şifresini
# parola # 9 →eklenen kartı okut→ şifre(4hane)
Eklemiş olduğunuz kullanıcı kartı şifresini değiştire
değiştirmek
# #
bilirsiniz.fabrika ayarı her kart için ‘’8888’ dir.
1-Cihazı resetlemek: fabrika ayarlarına döndürmek açılış parolasını fabrika ayarına (12345) döndürmek.kişisel şifreyi (8888) için.(kayıt
edilen kartları silmez,sadece cihaz ayarlarını kişisel şifre ve parolayı fabrika ayarına döndürür)
1a-Cihazın elektiriğini kesin.reset tuşuna basarak tekrar enerjiyi verin.
1b-buzer sesini duyana kadar basılı tutun,sonra birakın elektiriği kesin ve tekrar verin,işlem tamamdır.

DAHA DETAYLI BİLGİ İÇİN ’’ QP-300 TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU‘’ NA BAKINIZ.
AŞAĞIDAKİ LİNKTEN ULAŞABİLİRSİNİZ;
https://drive.google.com/a/makim.com.tr/folderview?id=0BwqopoQA_F8uLVN5NDhQamV4R3c&usp=sharing

•
•
•
•

Cihazın arıza görmemesi için diyot bağlamalısınız.diyot bağlanmadan çalıştırılan
cihazlar,
GARANTİ DIŞI olarak değerlendirilir. Aşağıda resimde örnek diyot bakınız.
(diyot : 1N 4004 tavsiye edilir)
Diyot Bağlantı Şeması aşağıdadır.
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