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 شرح کلی محصول 1

ستگاه کنترل تردد بلوتوث ستگاه کنترلر منفرد تعب کی  Sboard-BTمدل  ید شما م یشده با ماژول بلوتوث م هید شد که   س دیتوان یبا ط تو
 .دیرا کنترل کن ستمیو س دیکن دایپ یهوشمند خود به درها دسترس یتلفن ها

ستگاه س Sboard-BTمدل  یکنترل تردد بلوتوث د ستگاه کنترل تردد بلوتوث یسازگار م iosو   دیعامل اندرو ستمیبا هر دو  شد.د مدل  یبا
Sboard-BT گندیو دریاتصال با هر ر  نیهم چن  (wiegand با خروج )کند. یم یبانیرا پشت تیب 37تا  ۲۶ ی 

 توان اشاره کرد. یدرصد م 90و رطوبت  یرونیب یدستگاه به نصب در فضا نیا یها تیمز از

 مراجعه کنید. Ksmartبرای اطالع از نحوه استفاده از قابلیت بلوتوثی دستگاه به دستورالعمل 

 

 

 

 مشخصات  2
 1000 ظرفیت کاربر
 operatingولتاژ بهره برداری)

voltage) 
 (idle currentجریان ایده آل)

 DCولت  24تا  9

 میلی آمپر 20کمتر از 
Wiegand 

 ورودی
 خروجی

 
 بیتی 37تا  26
 بیتی 37تا  26

 (relayرله)
خروجی قابل تنظیم 

 (adjustable relay outputرله)
 time lockبار خروجی قفل)

output load) 

NO ،NC ،Common 

 ثانیه 99صفر تا 
 آمپر 2حداکثر 

 
 (operating tempretureدمای کار)

 operatingرطوبت عملیاتی)

humidity) 

 + سانتی گراد60تا  -40
 درصد 90صفر تا 
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 سیم بندی 3
 عملکرد نام

 سمت چپ
Beep کنترل بازر 

LED کنترل نور  LED سبز 
D1 Data 1 

D0 Data 0 

GND زمین 

+DC 9  ولت  24تاDC 

 سمت راست
OPEN اتصال به یک سیم دکمه خروج 

NO  خروجی رلهnormally open 

GND(COM)  
NC  خروجی رلهnormally close 

 

 

 نشانگر صدا و نور 4

 زنگ هشدار LED یاتیعمل تیوضع
 ------ نور قرمز روشن (stand byآماده به کار)

-ورود به حالت برنامه
 ریزی

enter into programming 
mode 

 تک بوق چشمک زننور قرمز 

 ریزیدر حالت برنامه

In the programming mode 
 تک بوق روشن زردنور 

 خطای عملیاتی

Operation error 
 سه بوق -------

-خروج از حالت برنامه
 ریزی

Exit from the programming 
mode 

 تک بوق نور قرمز روشن

 باز کردن قفل

Open lock 
 تک بوق روشن سبزنور 
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 dry contactاستفاده از خروجی  5
ستگاه  صلبه یک کنترلر دیگر  Sboardاگر د شتن  dry contactشود حتما باید از خروجی  مت شود. برای این منظور بعد از بردا ستفاده  ا

 دهیم:پین را به صورت زیر تغییر می ۴پوشش پالستیکی دستگاه جامپر های 

با  3را به  ۱: پین dry contactبرای اتصاااال به کنترلر های دیگر و اساااتفاده از  .۱
 جامپر بهم وصل کنید.

 وصل کنید. ۴را به  3و پین  ۲را به  ۱: پین dry contactبرای استفاده نکردن از  .۲

 
 

 ریزیبرنامه 6
 .دیها را دنبال کنخود، دستورالعمل یدسترس نوعمطابق با  متفاوت خواهد بود.ریزی دسترسی، برنامه نوع بسته به 

گیرنده مادون قرمز  ریزی دستگاه از کنترل از راه دور مادون قرمز استفاده کنید.لطفا برای کنترل برنامه: کنترل از راه دور
 دارید.نگه LEDاز راه دور را مقابل ریزی دستگاه، لطفا کنترل دستگاه است، بنابراین هنگام برنامه LEDنزدیک 

ه تواند هر شماریشماره شناسه کاربر م .دیرا به آن اختصاص ده ی، شناسه کاربرییکارت شناسا یابیرد یبرا کاربر: شناسه شماره
 باشد. ۲000تا  ۱از

 8888رقمی به جز  ۶ تا ۴عددی  رمز:

 ورود و خروج به فضای برنامه ریزی 6.1
 نظر کلید مورد مرحله برنامه

 ورود به حالت برنامه ریزی
(enter programming mode) 

 *)کد اصلی(#
 123456پیش فرض کارخانه: 

 خروج از حالت برنامه ریزی
(exit from the programming mode) * 
 تنظیم کد اصلی 6.2

 کلید مورد نظر مرحله برنامه
 . ورود به حالت برنامه ریزی1

(enter programming mode) 
 اصلی(#*)کد 

 123456پیش فرض کارخانه: 

 . بروز رسانی کد اصلی2
(change the master code) 

)کد اصلی جدید را وارد  0
کنید(#)کد اصلی جدید را مجدًا 

 وارد کنید(
 . خروج از حالت برنامه ریزی3
(exit from the programming mode) * 

 

 

 پین ها برای تغییرات بوسیله جامپر
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 اضافه کردن کاربران با کنترل از راه دور 7
sboard متصل به کارت خوان: 

های ، قدم اول که در زیر آورده شده را رد کنید؛ برای کارت خوانS، مانند کارت خوان های سری Sboard بابرای توسعه دادن کارت خوان ها 
 را با توجه به خروجی ویگند کارت خوان، مانند قدم اول تنظیم کنید. Sboardدیگر، ویگند 

sboard  صفحه کلید:متصل به 

 بیتی باشد. ۱0(، ASCIIبیتی ) 8بیتی،  ۴تواند از انواع دارای خروجی انتخابی می حه کلیدصف

 مت خروجی بصورت اتوماتیک خواهد بود و نیاز به تنظیمات ندارد.رورودی را تشخیص دهد و ف PINمیتواند  Sboardدستگاه 

رقم را پشتیبانی کند که در  ۱0صفحه کلید خروجی بیشتر از توانند با کنترل از راه دور یا صفحه کلید تعریف شوند. به جز زمانی که ها میپین
 های ما فقط باید از طریق صفحه کلید اضافه شوند. PINآن صورت 

 

 

 قدم اول 7.1

 کلید مورد نظر مرحله برنامه
 . ورود به حالت برنامه ریزی1

(enter programming mode) 
 *)کد اصلی(#
 123456پیش فرض کارخانه: 

 26)پیشفرض کارخانه  #wiegand 8(26-37)بیت های ورودی . 2
 بیتی است(

 . خروج از حالت برنامه ریزی3
(exit from the programming mode) * 
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 قدم دوم 7.2
 کلید مورد نظر مرحله برنامه

 اضافه کردن کارت
 حالت برنامه ریزی. ورود به 1

(enter programming mode) 
 *)کد اصلی(#
 123456پیش فرض کارخانه: 

افزودن کارت: با استفاده از . 2
شناسه خودکار )به دستگاه اجازه 

دهد کارت را به شماره شناسه  یم
 موجود اختصاص دهد( یکاربر بعد

 کردنافزودن کارت: انتخاب . 2
 یاجازه م ریخاص )به مد ایشناسه

 یرا برا یخاص یدهد شناسه کاربر
 فیمرتبط کردن کارت با آن تعر

 کند(
 یا

 افزودن کارت: با شماره کارت. 2
 یا

 یریادگیبلوک  افزودن کارت:. 2
 کیدهد تا در  یامکان م ری)به مد

کارت به  1000مرحله حداکثر 
 یزیاضافه کند.( برنامه ر دستگاه
 کشد.یطول م قهیدق 2

 دستگاه(#)خواندن کارت توسط 1
دیگر  یکارتها یرا برا 2مرحله 

 دیتکرار کن انکاربر
 

 
)شناسه کاربر(#)خواندن کارت 1

 توسط دستگاه(#
 1تواند از شماره شناسه کاربر می

 باشد 2000تا 
 

 
 10تا  8)ورود  شماره کارت 1

 رقمی(#
 

 
)شماره شناسه کاربر(#)تعداد 
 کارت(#)اولین شماره کارت(

پشت سر هم باشد.  دیشماره کارت با
ثبت  یتعداد کارت برا=کارت تعداد

 نام
 PINاضافه کردن 

 . ورود به حالت برنامه ریزی1
(enter programming mode) 

 *)کد اصلی(#
 123456پیش فرض کارخانه: 

: با استفاده از PINافزودن . 
شناسه خودکار )به دستگاه اجازه 

را به شماره شناسه  PINدهد  یم
 موجود اختصاص دهد( یکاربر بعد

 کردن: انتخاب PINافزودن . 2
 یاجازه م ریخاص )به مد ایشناسه

 یرا برا یخاص یدهد شناسه کاربر
 کند( فیبا آن تعر PINمرتبط کردن 

 (#PINوارد کردن )1
 انکاربردیگر  PIN یرا برا 2مرحله 

 دیتکرار کن
PIN  رقمی باشد 6تا  4عددی 

 
 (#PINوارد کردن  )شناسه کاربر(#)1

 1تواند از شماره شناسه کاربر می
 باشد 999تا 

PIN  رقمی 6تا  4عددی 
 . خروج از حالت برنامه ریزی3
(exit from the programming mode) * 
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 به حسگر اثرانگشت Sboardاتصال  8
 :به عنوان مثال

 F2روی  Aاضافه کردن حسگر اثرانگشت  .۱

 از طریق زیر: Sboardاضافه کردن همان حسگر به  .۲

 کلید مورد نظر مرحله برنامه
 . ورود به حالت برنامه ریزی1

(enter programming mode) 
 *)کد اصلی(#
 123456پیش فرض کارخانه: 

 شناسه خودکار 2
 

 شناسه اختصاصی 2

)اثرانگشت خود را وارد 1
کنید()اثرانگشت خود را مجددًا 

 #وارد کنید(
 

)اثرانگشت خود  #)شناسه کاربر(1
را وارد کنید()اثرانگشت خود را 

 #مجددًا وارد کنید(
 . خروج از حالت برنامه ریزی3
(exit from the programming mode) * 

 

 تنظیم وضعیت رله 9
 کلید مورد نظر مرحله برنامه

 . ورود به حالت برنامه ریزی1
(enter programming mode) 

 *)کد اصلی(#
 123456پیش فرض کارخانه: 

 حالت نبض. 2

 یا
 

 حالت قفل

 #(99تا1)3
 شیاست. پ هیثان 99-1زمان رله 

 است. هیثان 5فرض 

 
3  0    # 

حالت قفل روشن/خاموش  یرله را رو
 دهدیقرار م

 . خروج از حالت برنامه ریزی3
(exit from the programming mode) 

* 
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 تنظیمات دسترسی مجموعه ۱0

 مورد نظرکلید  مرحله برنامه
 . ورود به حالت برنامه ریزی1

(enter programming mode) 
 *)کد اصلی(#
 123456پیش فرض کارخانه: 

 فقط کارت. 2
 یا

 . کارت+رمز2
 یا

 یا رمز . کارت2
 یا

 . چندین کارت/چندین رمز2

# 0 4 
 

# 1 4 
 

 )پیشفرض( 4 2 #

 
# (9-2) 3 4 

 . خروج از حالت برنامه ریزی3
(exit from the programming mode) * 

 

 

 

 تنظیم پاسخ شنیداری و دیداری ۱۱
 کلید مورد نظر مرحله برنامه

. ورود به حالت برنامه 1
 ریزی

(enter programming mode) 
 *)کد اصلی(#
 123456پیش فرض کارخانه: 

 LED. تنظیم 2
 یا
 

 . تنظیم صدا2

 7 4 # =خاموش 
 
 
 7 0 # =خاموش 

 7 5 # =روشن 
 
 7 1 # =روشن 

فرض کارخانه: )پیش
 روشن(

. خروج از حالت برنامه 3
 ریزی

(exit from the programming 

mode) 

* 
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 PINتعویض  ۱۲

 کلید مورد نظر مرحله برنامه
انجام شده است،  یسیخارج از حالت برنامه نو ریز توجه: دستورات

وارد کردن رقم  یکار را انجام دهند، اما برا نیتوانند ایکاربران م
 .دیدار ازیاول هنوز به کنترل از راه دور ن

 مربوط به کارت PIN. تغییر 1
 
 

 مربوط به کاربر PIN. تغییر 1

)خواندن کارت توسط دستگاه()رمز *
)رمز جدید را #)رمز جدید(#قدیمی(

 #مجددًا وارد کنید(
 
)رمز #)رمز قدیمی(#)شناسه کاربر(*

وارد )رمز جدید را مجددًا #جدید(
 #کنید(

 . خروج از حالت برنامه ریزی3
(exit from the programming mode) * 

 

 

 حذف کارت ها یا رمز ها با کنترل از راه دور ۱3
 کلید مورد نظر مرحله برنامه

 . ورود به حالت برنامه ریزی1
(enter programming mode) 

 *)کد اصلی(#
 123456پیش فرض کارخانه: 

 شناسه کاربرحذف کاربر با . 2
 یا

 . حذف کاربر با کارت2
 یا

 . حذف کاربر با شماره کارت2
 یا

 PIN. حذف کاربر با 2

 یا
 . حذف تمامی کاربران2

 #)شناسه کابر(2
 

)خواندن کارت بوسیله کارت خوان 2
 #خارجی(
 

رقم از شماره  10-8)وارد کردن 2
 #کارت(
 

 #)وارد کردن رمز(2
 

 #)کد اصلی(2
 برنامه ریزی. خروج از حالت 3
(exit from the programming mode) * 
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 انتقال اطالعات ۱۴

( یاصل به نام دستگاه) دستگاه کیتواند از یها( م نیکند و کاربر ثبت نام شده )کارتها، پیم یبانیدستگاه از عملکرد انتقال اطالعات کاربر پشت
 ( منتقل شود.دستگاه پذیرنده) یگریبه د

 

 توجه:

 دیبا رشیپذ یو واحدها یاصل یواحدها sboard ای S1234-x .باشند 

 شوند. میتنظ یکسان دی)واحدها( با رشیو واحد پذ یواحد اصل یکد اصل 

 دیکن یزیبرنامه ر یبرنامه انتقال را فقط در واحد اصل. 

 درنیگیاز قبل با کاربران ثبت نام شده باشند، پس از انتقال تحت پوشش قرار م رشیپذ یاگر واحدها. 

 کشد. یطول م قهیدق 3کاربر ثبت نام شده ، انتقال  ۱000 یبرا 

 کلید مورد نظر مرحله برنامه
 . ورود به حالت برنامه ریزی1

(enter programming mode) 
 *)کد اصلی(#
 123456پیش فرض کارخانه: 

 9 6 # . تنظیم انتقال2
 باشد.فرآیند میشود، که به معنی تمکیل دقیقه چراغ سبز روشن می 3در 
 . خروج از حالت برنامه ریزی3
(exit from the programming mode) * 

 

 بازگردانی به تنظیمات کارخانه ۱5
را بهم متصل کنید(. در حالی که دکمه خروج را نگه  GNDو  OPENدستگاه را خاموش کرده و دکمه خروج را بفشارید و نگه دارید )یا 

 OPENبه نارنجی تغییر رنگ میدهد. دکمه خروج را رها کنید )یا اتصال بین  LEDبوق شنیده میشود، رنگ  ۲داشتید دستگاه را روشن کنید. 
به این معناست که بازگردانی به تنظیمات به قرمز تغییر رنگ میدهد و  LEDرا قطع کنید(. دو کارت را توسط کارت خوان بخوانید.  GNDو 

 کارخانه با موفقیت انجام گرفته است.

( و کارت دومی کارت اصلی حذف master add cardمنظور از خواندن دو کارت توسط کارتخوان، کارت اولی کارت اصلی اضافه کردن )
 ( است.master deletecardکردن )


