
Vysvětlení zapojení
A. (5P) Elektrické napájení a elektrický zámek
1* +12V červený
2, GND (kostra) černý
3, NC šedý
4, COM černý
5, NO hnědý
B. Ring (2P)
6, Ring (okruh) 1 modrý
7, Ring (okruh) 2 žlutý
C. Připojení k externí čtečce (7P)
8, OPEN purpurový
9, GND černý
10, +12V červený
11, D1 bílý
12, DO zelený
13, LED modrý
14, BEEP žlutý
D. Připojení k externímu poplachu  (6P)
15, MENCI modrý
16, GND černý
17, A-IN žlutý
nezákonný poplach 8, A-OUT NC bílé
nezákonný poplach 9, A-OUT COM černý
nezákonný poplach 20, A-OUT NO zelený
E, RJ45 síť: šedé kabely a hlava
1, TX+
2, RX+
3, TX4, RX průchodka
Vysvětlení
1. dva šrouby se šestihrannou hlavou, jeden šroubovák
2. 2P, 5P, 6P, 7P 1 kus respektive
3. vodič 4P síťový vodič
4. specifikace
5. DC

e-Work-Access
Samostatný systém pro evidenci času a

řízení vstupu

Příručka pro
uživatele
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I. Pokyny k obsluze hardware
E.Link-AT01 Vysvětlení k hardware

1. Specifikace a vysvětlení k rozhraní
Velikost displeje:128x32/128x64 znaků v bodovém maticovém displeji, s
LED podsvícením, anglický displej se 2/4 řádky a 8 slovy.
Klávesnice: 16 kláves (včetně číselných a funkčních kláves)
Komunikace: rozhraní 10/100M Ethernet
CPU: 32-CPU

Paměť:   16M-256M
Napájení: 220 V AC, 50 Hz (vstup) (9V-12V) DC(výstupní) transformátor.
Příkon: méně než 1 W
Velikost: 169(H), 152(W), 40(D)MM
Hmotnost: 415 g
Pracovní teplota: 0 - 40°C
Pracovní vlhkost: 20 - 90% rel. vlhkosti

2. Pohled na  E.Link-AT01       Čelní pohled (obr. č. 1)

Vysvětlivky ke klávesám
Funkční klávesa: Nahoru: v menu vzhůru;

Dolů: v menu dolů;
1

Topologické schéma sítě
i: E.Link-AT01 Topologické schéma sítě 1:
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Klávesu zrušit: Zruší aktuální operaci;
Potvrzovací klávesa: Potvrdí aktuální operaci;

Speciální klávesa: Znamená bod:
Znamená opustit klávesu?

Znamená čísla 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0.

Instalace a pokyny
1, Instalace
A) Otevřete obal a ujistěte se, že dodávka je kompletní: Vše v jednom přístroji,
připojovací kabel (2P, 5P, 6P a 7P), záruka;
B) Připevněte přístroj na místo, kde má být instalován.
C) Připojte síťový kabel podle pokynů v kapitole č. IV.
D) Po připojení náhradních (ostatních) dílů uveďte transformátor do polohy
POWER podle vysvětlivek k zapojení, zasuňte přívodní šňůru a instalace je
dokončena

2. Prostředí v místě instalace
A) Vhodné prostředí pro instalaci: větrané místo, kde je možno dobře řídit teplotu.
B) Prosíme, instalujte přístroj na rovné místo bez prachu, vlhkosti, výparů a s
minimem vibrací.
C) Nestavte na přístroj žádné nádoby s kapalinou, mohlo by dojít ke zkratu.
D) Neinstalujte přístroj na místa silně ozářená sluncem, pouzdro přístroje by se
mohlo zdeformovat či změnit barvu.
E) Prosíme, zajistěte stabilní napětí pro normální chod přístroje

3. Pokyny k obsluze
Pro pohyb v menu používejte klávesy  a ;
Pro zvolení menu použijte klávesu ;

           Pro návrat k předcházejícímu menu použijte klávesu ;
Pro zrušení dat použijte klávesu .

4. Start přístroje:
Po zapnutí elektrického napájení se na displeji objeví číslo verze:

E) Prosíme, použijte stíněný kabel, jinak nastane problém s rušením v trubkách, i
když je elektrický signál menší AC 220 V, 1 A.

F) Při instalaci silnoproudého zařízení do stejné trubky může snadno dojít k chybné
komunikaci. Prosím, veďte signální a silová vedení odděleně.

Když software a displej zobrazí rozdílné nastavení či přístroj ukazuje nesprávný
kód, zvolte prosím příslušný kód v knihovně znaků obvykle ve zjednodušené
formě. Návod k provozu

Pokyn: Všechny vodiče musí být standardní (8 žil).
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přístroj N

přístroj 3

přístroj 2

přístroj 1

(HUB)

počítač nebo
server



Stiskněte NT pro vstup do režimu pro nastavení:

1. Inicializovat parametry: Inicializuje hardwarové parametry (včetně mazání osobních

a hardwarových informací)

2. Smazat záznamy: Smaže originální záznamy (data uložená v hardware)

3. Zálohovat parametry: Zálohuje aktuální hardwarové parametry

4. Obnovit parametry: Obnoví hardwarové nastavení v zálohovaných parametrech

5. Typy karet: Různá čísla karet dle volby typu, nastavení různých typů viz dále

1 desetinný formát, 4 byte;

2 desetinný formát, 3 byte;

3 posledních 8 míst čísla karty

4 posledních 5 míst čísla karty

5 zadních 6 míst čísla (přední skupina)

6 zadních 5 míst čísla (přední skupina)

6. Obnovení dat: Obnoví zálohované záznamy karet v hardware.

7. Formátovat systém: Provede formátování celého systému

8. Ukončit menu: Ukončí toto nastavení beze změn.

A) Jestliže IP adresa serveru a přístroje nejsou ze stejného síťového segmentu,

poznamenejte si IP stroje a nastavení MASKY.

B) Přístroj je opatřen baterií, která zabrání ztrátě dat při vypnutí napájení.

C) Údržba stroje: Prosíme, otírejte přístroj vlhkou tkaninou, nemyjte ani nečistěte jej vodou

ani těkavými rozpouštědly, která by mohla přístroj poškodit.

D) Nakládání se signálními kabely: Kabely lze snadno zapojit. Když se smísí signál ze

zařízení a elektronický signál, je možno je oddělit pomocí izolačního panelu.

Přístroj Net. Tr.
Verze 3.7

Čtyřřádkový LCD displej – Návod k obsluze

Ověření identifikace- Stiskněte třikrát ESC, zadejte heslo

Zadejte heslo:

******

Po ověření zobrazí displej následující informaci:

1. Síťové nastavení

2. Systémové nastavení
3. Synchronizovat Data
4. Uložit nastavení
5. Přidat karty
6. Zrušit karty
7. Nastavit nápovědu

8. O NetTR

Síťové nastavení

Stiskneme klávesu 1 pro volbu síťového nastavení. Objeví se následující stránka.

1. Nastavení IP serveru

2. Nastavení IP u NetTR
3. Připojovací režim
4. Nastavení portu
5. Nastavení Gateway
6. Maska pro Subnet
7. Název server domény

8. Stav připojení

3
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Inicializovat parametry

Smazat záznamy

Zálohovat parametry

Obnovit parametry

Číslo typu karty

Obnovit data

Formátovat systém

Ukončit menu



1.1 Nastavení IP serveru
Stiskněte 1 pro vstup do sub-menu

Pokyn: Adresy zní např. 192.168.0.5, v případě potřeby IP změňte.
Prosíme, stiskněte tlačítko a zadejte novou IP adresu následovně:

IP adresa serveru:

192.168.0.5

Formát 192*168*0*5

192*168*0*22 Nová IP serveru
192 168 9 22 zadáme stisknutím číselných kláves a klávesy .

1.2 Nastavení IP u NetTR
Stiskněte 2 pro vstup do

192.168.0.N je stávající IP adresa, pokud je třeba provést změnu, stiskněte ENT a
zadejte novou IP adresu dle následujících příkladů:

IP adresa u NetTR IP:

192.168.0.51

Formát: 192*168*0*5

192*168*0*222
Nová IP serveru

192 168 9 22 je digitální vstup, * pochází z klávesy

1.3 Připojovací režim
Stiskněte klávesu 3 pro vstup.

7. Nastavení nápovědy
Zkontrolujte příslušnou nápovědu!

UP DOWN
ESC QUIT ENT

CONFIRM

8. Zadejte správné znění informace. Displej ukáže editaci verze hardware.

Ework (R) Net

NetTR Ver 3.0
Práva vyhrazena

Poznámky: Během provozu je hlavním krokem změna IP adresy NetTR, IP adresy
serveru, NetTR subnet masky a podobně.

Krok 1: IP adresu serveru změňte následovně, zvolte nastavení IP
serveru a stiskněte ENT, zadejte novou IP adresu 192*168*0*100, pokud se objeví
legenda (odděleno „*“).

Krok 2: Změňte IP adresu u NetTR IP následovně, zvolte nastavení IP u
NetTR a stiskněte ENT,zadejte novou IP a adresu NetTR IP
192*168*0*78, když se objeví legenda (odděleno „*“)
Krok 3: Změňte MASKovací adresu následovně, zvolte subnet masku a

   stiskněte ENT, zadejte novou MASKovací adresu: 255*255*255*0
  Krok 4: Připojovací statut: LAN zvolte LAN do LAN,

Příklad: Zvolte off-line, pokud je takové použití zapotřebí.
Údržba systému
Před nastavením hardware je třeba ověřit identifikaci. Při startu systému stiskněte
jednou klávesu MENU pro vstup a zadejte heslo.

Zadejte heslo:

******
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Po ověření zobrazí systém následující informaci:

IP adresa serveru:

192.168.0.5

IP adresa NetTR

192.168.0.51

Pozor:

Může dojít ke ztrátě dat!



Klíčová klávesa je aktivní: Je možno použít hardwarovou klávesnici.
Klíčová klávesa není aktivní: Není možno použít hardwarovou klávesnici
(Prosíme, nastavte v software, pokud chcete klávesnici používat).

3. Manuální obnovení dat
Vyměňte data mezi přístrojem a serverem; stáhněte parametry přístroje,

osobní informace, atd.
4. Uložení modifikovaných parametrů

Po změně dat je třeba modifikaci uložit, poté restartovat zařízení a změna
bude aktivní. Vezměte na vědomí: U každé modifikace je nutno ještě před
opuštěním menu data uložit.
5. Přidání uživatelské karty

Obrazovka zobrazí po stisknutí čísla 5 následující:

....................................

Po načtení karty se objeví následující stránka

6. Smazat uživatelskou kartu
Po stisknutí čísla (6) se objeví následující obrazovka

Po načtení karty se objeví následující stránka:

Běžné připojovací režimy jsou 1. a 4. Stiskněte 1 a systém přejde do režimu
s pevnou IP adresou. U druhého režimu postupujte podobně.
Pokyn: IP připojení – Je-li server povětšinu času zapnutý, použijte prosím tento
režim (ON).
Off-line režim je určen pro stav, kdy je server většinu času ve stavu vypnutém.

Režim s dynamickou IP a s názvem domény je určen pouze pro rozšířené
použití systému.
1.4 Nastavení portu

Stiskněte 4:  Vstupte do obslužného menu.

Přednastaven je port 80. Je-li zapotřebí změna, stiskněte ENT, a zadejte
nové číslo portu, stiskněte znovu ENT a objeví se následující:

Digitální vstup zní 800.

1.5 Nastavení GateWay

Pro vstup
stiskněte 5.

Stávají adresa Gate Way zní 192.168.0.2. Jestliže ji chcete změnit, stiskněte ENT
a zadejte novou adresu a poté stiskněte znovu ENT, viz níže:

10                                                                                   5

Původní port:

80

Přidat uživatelskou kartu

Prosíme, načtěte kartu.

Přidejte uživatelskou kartu

Heslo123456 byl úspěšně přidáno.

Smazat uživatelskou kartu

Smazat uživatelskou kartu

Úspěšně smazáno.

Původní port:

80

Zadejte nový port:
8000 Nový port

Net TR
Gateway:
192.168.0.2



Net TR Gateway:

192.168.0.5

Formát 92*168*0*5

192*168*0*1
New Gateway

192 168 9 1 je digitální vstup * je vstup po klávese.

1.6 Nastavení Sub-net MASK

Subnet MASK:
255.255.255.0

Stávající adresa MASKy zní 255.255.255.0. Jestliže ji potřebujete změnit,
stiskněte ENT, zadejte novou MASKU a stiskněte znovu ENT, viz níže:

Subnet MASK:

255.255.255.0

Formát 92* 168*0*5
255*255*255*192 New MASK

255 255 255 192 je digitální vstup. * je klávesa „*“
1.7 Názvový server domény (DNS)

Jde o volitelnou funkci určenou pro externí použití.
1.8  Připojovací statut (stav připojení)

Pro vstup stiskněte 8.

1. NetTR on-line

2. NetTR off-line
Původní poloha: 1

Nová poloha

Tyto parametry slouží ke kontrole stavu zařízení (on-line nebo off-line).

6

Stiskněte 4 pro vstup do menu pro nastavení portu pro server, který slouží pro
nastavení času (Jde o přednastavení a je pořádku nastavení neměnit.)

Aktuální čas:

06*08*12*12*30

Zadejte nový čas:

06*06*12*12*30 Nový čas

06 12 30 je číselný vstup. * zadáme klávesou „*“
Formát času: rok (poslední dvě místa)*měsíc*den*hodiny*minuty, doplňte 0, pokud
nezadáváte 2 místa. 2.6 Nastavení fontu

1. Zjednodušená CHI

2. Tradiční CHI

Původní nastavení: 1

Nové nastavení:

Obecnění není nutno toto nastavení měnit. Prosíme, mějte na paměti
kompatibilitu mezi hardware a software.

2.7 Nastavení hesla
Pro vstup stiskněte 7. Můžete změnit přihlašovací heslo.

Vstup Nový

Heslo:

Heslo má 6 míst. Toto menu souvisí také s nastavení software. Heslo můžete
změnit také přes nastavení software (když zadáváte parametry hardware, lze
zadat i nastavení hesla).

2.8 Nastavení klávesnice
Zadejte 8, abyste používali modifikovanou klávesnici či nikoliv.

1. Aktivní stisk klávesy

2. Neaktivní stisk klávesy

Původní nastavení: 1

Nové nastavení:

9

Pro vstup stiskněte 6



2.2 NetTRID
Pro prohlížení stiskněte
klávesu 2.

Příklad ID u Net TR je 2345; Tuto informaci není možno změnit, jelikož je použita
v hardware.
2.3 Režim uložení karty
Stiskněte 3 pro prohlížení.

Uložit platnou kartu: Je-li hardware ve stavu off-line, pak při tomto nastavení
zařízení nezapíše neautorizovanou kartu.
Uložit všechny karty: Je-li hardware ve stavu off-line, budou zaznamenány
záznamy všech karet.
Generelně volíme nastavení 2, aby nebyla ztrácena data.
2.4 MAC adresa.
Pro prohlížení stiskněte 4. Příklad viz dále:

Pro kontrolu MAC adresy přístroje není možno tuto
informaci změnit, je fixována v hardware.
2.5 Nastavení času

Stiskněte 4 pro vstup do menu nastavení portu u serveru, kde se nastavuje
také čas (Je přednastaven a není nutno ho měnit).

Je-li třeba čas změnit, stiskněte ENT a zadejte novou masku a poté znovu
stiskněte ENT, viz níže:

Systémové nastavení

Stiskněte 2 pro vstup na stránku pro nastavení systému (Když nezobrazí
obrazovka vše, použijte klávesy nahoru a dolů pro listování).

1. Syn. časový interval

2. ID u NetTR

3. Režim uložení karty

4. MAC adresa

5. Nastavení času 6. Nastavení fontu

7. Nastavení hesla 8. Nastavení klávesnice

2.1 Synchronizační časový interval
Pro vstup stiskněte 1.

Číslo je stávající přednastavený synchronizační interval. Pokud je třeba jej změnit,
stiskněte ENT, zadejte nový čas a poté stiskněte znovu ENT, viz níže:

Původní synchronizační čas:

1 Zadejte nový synchr. čas:

10
Nový syn. čas

10 je digitální vstup, obnovovací interval se počítá po minutách (1 znamená 1
minuta).

8 7

NetTR ID::

30012345

1 Uložit platnou kartu

2 Uložit všechny karty

3 Původní nastavení 4

MAC adresa:

0090c2:0505c9

Aktuální čas:

06*08*12*12*30

1 Nastavení sítě

2 Systémové nastavení

3 Synchronizovat data

4 Uložit nastavení

5 Přidat uživatelské karty

6 Smazat uživatelské karty

Původní synchronizační
interval:

1


