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Příručka k zařízení Crypton F2 F3 

Určeno k odborné montáži. 
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1 Administrátorské operace 

1.1 Režim administrátorských operace 

Stiskněte * ID číslo # 8-číselné heslo nebo otisk prstu administrátora. Rozsvítí se červená LED. 

Poznámka 1: Výchozí ID číslo je 0 a výchozí heslo je 8888 8888. Pokud bude existovat zaregistrovaný 

administrátor, nebude ID=0 platné. 

Poznámka 2: V případě, že otisk prstu administrátora nebude k dispozici, otevřete zadní panel 

přístroje a zapněte Anti-tamper. Výchozí ID=0 a výchozí heslo budou opět platné. 

Poznámka 3: Po dokončení stiskněte # pro zpět do Pohotovostního režimu. Systém se automaticky 

vrátí do Pohotovostního režimu po 30 vteřinách nečinnosti.  

2 Přidat uživatele 

2.1 Automaticky 
Stiskněte 1 prst 1 prst 1 nebo karta 1 nebo 8-mi místné heslo nebo prst 2 prst 2 … # další uživatel… 

Poznámka: Každé ID může mít až 3 otisky prstů, 1 kartu a 1 heslo. Stisknutím # se vždy ukončí 

přidávání uživatele a začne přidávání dalšího. Pro ukončení režimu přidávání, stiskněte opět #. 

2.2 Přidat uživatele s přiřazeným ID číslem 
Stiskněte 1 ID číslo # prst1 prst1 nebo 8-mi číselné heslo nebo prst2 prst2 # … další ID číslo # …. 

Další uživatel # .... # pro konec. 

Poznámka 1: ID číslo může být mezi 1 – 99999 a žádné číslo by nemělo být registrováno vícekrát. 

Poznámka 2: Je doporučeno přidat prvního uživatele ručně a ostatní automaticky. Automaticky 

přidaní uživatelé budou mít ID vždy o 1 větší než předchozí. Počítání začne od ID ručně přidaného 

uživatele.  

2.3 Přidat administrátora 
Stiskněte 1 * ID číslo # ručně nebo automaticky přiřazené prst 1 prst 1 nebo karta 1 nebo 8-mi 

místné heslo nebo prst 2 prst 2 # … * další ID # další uživatel … # konec. 

Poznámka: stiskněte * před vložením ID čísla. Zelená a červená LED se rozsvítí, pokud byl 

administrátor úspěšně přidán. 

3 Odstranit uživatele 

3.1 Odstranit uživatele bez ID čísla 

Stiskněte 2 prst nebo kartu nebo heslo…#. 
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3.2 Odstranit uživatele pomocí ID čísla 
Stiskněte 2 ID číslo 1 # ID číslo 2 # … # 

3.3 Odstranit všechny uživatele 
Opatrně… 

Stiskněte 2 0000# 

Poznámka: odstraní se i všichni administrátoři 

4 Dveře 

4.1 Nastavit ID zařízení (výchozí – 1) 
Stiskněte 3 1-255 #. 

Poznámka: ID zařízení se využívá pro připojení k počítači přes RS485 nebo USB nebo při práci 

s ID otisky  pro skládání virtuální karet ve WG formátu. V případě, že je ID zařízení 1 a ID otisku je 

1234, virtuální karta bude mít číslo: 1, 1234. 

4.2 Nastavit dobu odemčení (výchozí – 5 sekund) 
Stiskněte 4 0-255 #. 

Poznámka 1: 1 sekunda se pozastaví na 50ms během ověřování přístupu. 

Poznámka 2: V případě, že je doba odemčení nastavena na 0 sekund: Pokud jsou NC a COM relé 

připojeny, pak se odpojí, když NO a COM budou po vložení správného hesla nebo otisku připojeny. 

V příštím úspěšném zadání se režim otočí. 

4.3 Nastavení zpožděného času pro otevření (výchozí – 0) 
Stiskněte 5 0-255 #. 

Poznámka: V případě, že dveře nebudou v této době zavřeny, bude vestavěný bzučák vydávat 

alarmovou signalizaci. Pokud bude zadána doba 0, bude alarmové hlášení vypnuto. 

4.4 Nastavit dobu po vniknutí (výchozí – 0) 
Stiskněte 6 0-255 #. 

Poznámka: V případě, že dveře budou násilně otevřeny a nebudou zavřeny během nastavené doby, 

bude vestavěný bzučák a externí siréna hlásit alarm. Pokud bude zadána doba 0, bude alarmové 

hlášení vypnuto. 

4.5 Nastavení Wiegand formátu 
WG 26 (výchozí) – Stiskněte 7 26 #. 

WG34 – Stiskněte 7 34 #. 
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4.6 Odstranit administrátora nebo systémové nastavení 
Stiskněte 8 1 # pro reset všech uživatelů a administrátorů. 

Stiskněte 8 2 # pro obnovení továrního nastavení a odstranění všech oprávnění. 

5 Uživatelské operace 

5.1 Otevřít dveře otiskem 
Zadejte prst uživatele 

5.2 Otevřít heslem 
Zadejte ID číslo uživatele a 8mi místné heslo 

6 Reset alarmu 

6.1 Reset externí sirény a vestavěného bzučáku 
Zadejte prst nebo kartu nebo zadejte ID číslo # heslo 

6.2 Zavřít dveře pro reset alarmu 
Zavřete dveře nebo zadejte prst nebo kartu nebo ID číslo # heslo 

7 Zvuková a světelná signalizace 
Stav LED světlo Indikátor otisku Bzučák 

Pohotovost Pomalu bliká červeně Off  

Stisk tlačítka Bliká zeleně  Jednou pípne 

Režim administrátor Svítí červená Off Zvoní souvisle 

Režim registrace Svítí červená On  

Administrátor 
registrace 

Svítí červená a zelená On  

Error Svítí červená  Dvakrát pípne 

Odemčení Svítí zelená  Zvoní souvisle 

Alarm Rychle bliká červená  Alarm 

Načítání Svítí zelená off Dlouhé pípnutí 

 

  

IF don't know administrator password.. 
  

1) Open the machine shell 
2) Machine alarm for 30 seconds 
  

3) Press *0#88888888 

    then press 82# 
  

4) The machine disconnect the Power, Reinstall the device.. 
  

Initial password is 8888 8888 
  


