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TECHNIKA V POHYBU

Návod k obsluze 
Systém kontroly přístupu

KÓd
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Přehled funkcí / 
symbol a význam
★ = potvrzení zadání 

 = otevřít dveře

Důležité poznámky:
1.  Ve stavu při dodání (tovární nastavení): 

Všechny LED diody svítí konstantně.
2. Určité kombinace master kódu jsou z bezpečnostních důvodů 
 vyloučeny. Pravidelné kombinace číslic jako 8888, 
 123456 nebo 4321 nejsou povoleny.
3. Master kód: Je povolený 4~6místný kód. 
 (master kód je zároveň také kódem pro ovládání)
4. Zablokování: Pokud je 5x po sobě zadán chybný master kód, 
 přejde přístroj do režimu blokování. 
 Tím se zabrání tomu, aby nemohly nerušeně získat přístup 
 nepovolané osoby. Pokud je přístroj v zablokovaném režimu, 
 je to indikováno blikáním červené LED diody. Režim blokování je 
 nejprve časově omezený. Po dalších 5 chybných pokusech 
 se doba blokování vždy prodlužuje (intervaly blokování: 1 minuta, 
 5 minut, 30 minut, 1 hodina, poté trvalé zablokování).
5. Pro odblokování: Master kód  Master kód  

technické údaje:

Rozměry vnější jednotky (ŠxV): 45 mm x 76 mm

Provozní napětí: 12 až 24V DC

Příkon proudu: max. 150 mA

Provozní teplota: -20 až +85 °C

Kapacita paměti: 1 kód pro ovládání

návod k obsluze 
Systémy kontroly vstupu 
MaCO openDoor Code

Tovární nastavení / master kód
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Funkce Postup

Režim správy Změna master kódu 
★ aktuální master kód ★ 
nový master kód ★
nový master kód = kód pro ovládání 
V případě úspěchu zablikají 2x červená a zelená 
LED dioda ve stejném taktu. Při překročení 
časového limitu bliká červená LED dioda 
3 sekundy.

Normální 
režim

Otevření dveře. 
Master kód = zadání kódu pro ovládání  
Pokud je master kód správný, svítí zelená LED 
dioda a je aktivováno relé. Pokud je master kód 
chybný, svítí červená LED dioda.

Reset Všechny smazat a resetovat na stav při dodání.
★ aktuální master kód = kód pro ovládání ★ 0 ★ 
aktuální master kód = kód pro ovládání ★
= tovární nastavení: Všechny LED diody svítí 
konstantně a master kód je opět v továrním 
nastavení.
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