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PROXIMITY TAGEK

DSC WP 8010 
Proximity Tag hozzáadása / törlése 
 
 
 
 

 

Proximity Tag hozzáadása (Enroll) 

1.  
Lépjen be a [FELHASZN. BEÁLLÍT] menübe és válassza ki a [PROXIMITY 
TAGEK] opciót és nyomja meg az               gombot 

2. 
Kijelzőn az [UJ TAG HOZZÁADÁ] feliratot láthatja. Az új kártya 
hozzáadásához nyomja meg a               gombot 

3. 

A billentyűzeten nyomja meg az élesítés  nyomógombot, majd olvastassa 
be a Tag-et. 

4. 
Sikeres olvasás után rövid ideig a [BELÉPTETVE] felirat jelenik meg, majd a 
kijelzőn a TAG beállításait láthatja. 

5. 
Kijelzőn a TAG jelenlegi sorszámát (felhasználó számát) láthatja. Ami 
beléptetéskor mindig az első szabad hely. PL: [TX1: PROXI TAG] 

A TAG sorszámának megváltoztatásához a  
gombokkal lapozzon a megfelelő sorszámhoz, majd nyomja meg az      
gombot a megerősítéshez és a következő (partíció beállítása) menüre 
lépéshez. 

Partíció hozzárendelése (csak, ha a partíciók engedélyezve vannak) 

6.  
Kijelzőn az [TX2: PARTÍCIÓK] feliratot láthatja. Az első TAG (TX1) partíció 
beállítása nem változtatható, minden partícióhoz érvényes a kártya. 

7. 
Az „1”, „2”, „3” gombokkal választhatja ki, hogy melyik partíciókhoz legyen 
jogosultsága a kártyának.  

Ha a beállítás megfelelő (a példában a 2-es TAG-nek az „1”és  „3” 
partícióhoz van jogosultság) a  gombbal erősítse meg a beállítást. 

A rendszer visszatér a 2. lépéshez, ahol további TAG-eket adhat hozzá. 

Megjegyzés: Később a partíciók szerkesztése a telepítői menüben lehetséges. 

A WP8010 központhoz 8 db Proximity Tag-et rendelhet hozzá. Tag-ek a felhasználói kódoktól függetlenül 
működnek. A kártyák használatához kompatibilis billentyűzet szükséges (WK160, WK141). A Proximity tag-et 
ugyanúgy különböző funkcióra használhatja, mint a felhasználói kódokat. Pl.: élesítés, hatástalanítás stb.  

Amikor felhasználói kódot kell megadnia, csak be kell olvastatnia az érvényes Tag-et a felhasználói kód helyett. 
Minden Tag-et hozzá kell rendelni a rendszer valamelyik 1-8 sorszámú Tag helyéhez. 

A Tag-ek partícióhoz* rendelhetőek a felhasználói kódokhoz hasonlóan. 

UJ TAG HOZZÁADÁ
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PROXIMITY TAGEK 

 

Proximity Tag törlése 

1. 
Lépjen be a [FELHASZN. BEÁLLÍT] menübe és válassza ki a [PROXIMITY 
TAGEK] opciót és nyomja meg az               gombot 

 

2. 
Kijelzőn az [UJ TAG HOZZÁADÁ] feliratot láthatja. Nyomja meg a                
gombot.  

 

Ha a [TAG TÖRLÉS] feliratot látja nyomja meg az                gombot a 
menübe lépéshez. 

 

3. 
Kijelzőn az első programozott TAG-et láthatja. Ami a menübe lépéskor mindig 
az első programozott kártya. PL: [TX1: PROXI TAG] 

 

A törlendő TAG kiválasztásához  a         gombokkal 
lapozzon a megfelelő sorszámhoz majd nyomja meg az              gombot. 

 

4. 
A kijelzőn a [TÖRLÉS <KI>] feliratot láthatja. 

A TAG törléséhez nyomja meg a                  gombot.  

A kijelzőn a [TAG TÖRLÉS] felirat jelzi a sikeres törlést.  

Majd a rendszer visszatér a 3. ponthoz, ahol a további kártyákat törölhet. 
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