
 

 

RFID-208 kártyás beléptető használati útmutató 

Figyelem! A beléptető rendszer beépítése szakértelmet igényel! A szakszerűtlen beszerelés hibás működést és a 

készülék meghibásodását okozhatja, mely a garancia megvonásával járhat. 

Elektromos bekötés: 

 
1 Pink         Csengő 
2 Pink         Csengő 
3 Zöld         Wiegand D0 
4 Fehér         Wiegand D1 
5 Szürke         Riasztó 
6 Sárga         Nyitógomb 
7 Barna         Nyitásérzékelő bemenet 
8 Piros         12V DC + 
9 Fekete         GND 
10 Kék         Relé NO ( elektromos zár ) 
11 Lila         Relé COM 
12 Narancs    Relé NC ( síktapadós zár )  
 

Figyelem ! A zár kimeneteken nem jelenik 
meg feszültség ! A zár kimenet kapcsolóként 
működik ! 

 
  

Elektromos ajtózár bekötése, feszültségre 
nyitó, normál zár 

 

Elektromos ajtózár bekötése, síktapadós zárak 
 

 
Ajtó nyitási módok: 

1. Kártya lehúzással 

2. 4 számjegyű kóddal utána #  pl. 5678# 

3. Vagy kártya és kód 

Segédolvasó csatlakoztatása: Amennyiben az ajtó másik oldalán is kártyás nyitást szeretne, további segédolvasó 

csatlakozása szükséges. Bekötése : Csatlakoztassa a segédolvasó zöld és fehér kábelét a RFID egység zöld és fehér 

kábeléhez. 

Csengő kimenet: A csengő kimenet záró kontaktként, vagyis kapcsolóként működik, feszültség mentes kimenet. 

Programozás 

Az beléptető programozásához és a felhasználók hozzáadásához/törléséhez be kell lépni a programozás 

menübe. Ehhez nyomja meg a * gombot, majd üsse be a mesterkódot, és zárja le # gombbal. A mesterkód gyári 

beállítása 999999. Ha belépett a programozás menübe (továbbiakban ‘PM’) a LED pirosan fog világítani. Amennyiben 

nem történik  gombnyomás 1 perc után kilép a program módból, a LED villogni fog.  A programból kilépni a * gomb 

megnyomásával lehet. 

Mesterkód megváltoztatása Lépjen be a programozás menübe, majd nyomja meg a 0-t. A LED ekkor zöldes-sárgán 

fog világítani. Írja be az új mesterkódot és zárja le # gombbal. Ismételje meg a kódot #-tel a végén, majd lépjen ki a 

menüből.  

https://www.metroman.hu/termekek/Kartyas-es-kodzaras-belepteto-Magneszar/IrhatoUjrairhato-Proxy-belepteto-kartya-kartyamasolokhoz


 

 

Kártyák hozzáadása:  a programozás menüben nyomja meg az 1-et. Ekkor zöldes-sárgán fog világítani a LED. 

Húzza le egymás után a kártyákat. Ilyenkor az eszköz automatikusan rendeli hozzá a kártyákhoz az azonosítókat az 

1-től kezdve folyamatosan (amelyik azonosító szabad). Ha végzett a kártyák hozzáadásával nyomja meg a # gombot, 

majd lépjen ki a menüből.  

Hozzáadhatja a kártyát a kártyaszám segítségével is, ehhez nyomja meg ismét a 11-et a menüben, majd írja be a 

kártyaszámot #-tel lezárva. További kártyákat adhat hozzá ez után, ha végzett #-tel lépjen vissza a programozás 

menübe. A kártyaszám nem azonos a 10 számjegyű sorszámmal! Ilyen módon csak a sorszámon kívül az xxx,xxxxx 

formátumú 8 számjegyű azonosítóval ellátott kártyák hozzáadása lehetséges! 

Nyitókód hozzáadása:  lépjen be a programozás menübe, majd nyomja meg az 1-et. Írja be a felhasználó 

azonosítóját ( 1001-2000-ig )  zárja le #-tel, majd írja be a nyitókódot. Zárja le # gombbal, ekkor hozzáadhat további 

felhasználókat. Ha végzett lépjen ki #-tel, majd a programozás menüből * gombbal. A nyitókód 4 számjegyű lehet 

0000 és 9999 között, de nem lehet 1234! 

  Amennyiben a megadott felhasználó azonosító foglat, 3 csippanás hallatszik. Ilyen esetben adjon meg másik 

felhasználóazonosítót! 

Nyitókód megváltoztatása: Nyitókód megváltoztatásához nem szükséges belépni a programozás menübe. Nyomja 

meg a * gombot, majd írja be a felhasználó azonosítóját #-tel a végén. Ez után írja be a régi nyitókódot #-tel a végén, 

majd kétszer egymás után adja meg az új kódot, mindkétszer #-tel a végén 

Felhasználók törlése:  Lépjen be a menübe majd nyomja meg a 2-őt, adja meg a felhasználó azonosítót és nyomja 

meg a # gombot, majd lépjen ki a menüből. Asz összes felhasználó törléséhez használja az alábbi parancsot 2 0000 # 

Nyitási módok megadása: 

CSAK kártyás nyitás: Program menü->3->0->#  

Kártyás ÉS nyitókódos nyitás: Program menü ->3->1-># Ilyenkor a kártya nyitókódját meg kell változtatni, az 

alapértelmezett 1234 kóddal nem lehet nyitni! 

Kártyás VAGY nyitókódos nyitás: Program menü ->3->2-># ( alapértelmezett beállítás ) 

Nyitókód hozzárendelése kártyához: nyomja meg a  * gombot majd utána húzza le a kártyát, adja meg a régi 

nyitókódot ( 1234) majd nyomja me a #-tet. Ez után adja meg az új kódot kétszer, mindkétszer #-tel a végén. 

Nyitási idő beállítása: Itt azt tudjuk beállítani, hogy hány másodpercig tartsa nyitva a zárat. Ezt 0 és 99 másodperc 

között lehet állítani. Program menü ->4->[0~99]->#->* egyes záraknál max. 10 -15 másodperc ajánlott!  

Gyári beállítások visszaállítása Kapcsolja le a tápegységet, majd nyomja le a # gombot. Miközben nyomva tartja a 

gombot kapcsolja vissza a tápegységet. Várja meg a két sípszót, majd engedje el a # gombot, a gyári beállítások 

vissza lettek állítva. 

Ajtónyitás érzékelés beállításai: 

Ajtó nyitás érzékelés tiltása:  Program menü ->6->0-># ( alapértelmezett beállítás ) 

Ajtó nyitás érzékelés engedélyezése:  Program menü ->6->1-># ( engedélyezése esetén ha az ajtót 1 percen belül 

nem csukják be, riasztani fog )  

Riasztás idejének beállítása: Program menü ->5->[0~3]->#->* ahol a 0-3 a riasztás ideje percben. ( A gyári alap 

beállítás 0 ) 

Billentyűzet letiltása és riasztás illetéktelen nyitás esetén: Az alábbi beállítás esetén ha egymás után 10 rossz 

kód kerül beütése vagy kártya lehúzása történik, a billentyűzet 10 percre zárolva lesz és aktiválódik a riasztás: 

Nincs billentyűzár és riasztás : Program menü ->7->0-># ( alapértelmezett beállítás ) 

Billentyűzár bekapcsolása : Program menü ->7->1->#  

Billentyűzár és riasztás bekapcsolása : Program menü ->7->2->#  

 

Forgalmazza: Metroman Hungária KFT 8800 Nagykanizsa Hevesi u. 8 

Származási hely: Kína 
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