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FARFISA, FA/FC21E
ELEKTRONIKUS SZÁMZÁR

INSTALLÁLÁS
Rögzítse a dobozt a falhoz,
.DSFVROMD�D�FVDWODNR]iVRNDW�D�ELOOHQW\ ]HWKH]�
Csavarozza a YH]pUO �SXOWRW�D�GRER]KR]�

1. ábra

SORKAPCSOK

2. ábra

PROGRAMOZÁS
$�NpV]�OpN�J\iUL�EHiOOtWiVDL�D�N|YHWNH] N�
(megváltoztathatók):

A  mesterkód: 11
a relé 1. Kódja: 123456
a relé késleltetése: 01 (1 másodperc)

A mesterkód megváltoztatása:
FONTOS!!!
(QQpO� D� P YHOHWQpO� OHJ\HQ� QDJ\RQ
N|U�OWHNLQW �� PLYHO� D� UHQGV]HU� QHP� NpUL� D]

újonnan bevitt mesterkód PHJHU VtWpVpW�pV�KD
nem a szándéka szerinti mesterkódot üti be
véletlenül, akkor többé nem tud hozzáférni a
NH]HOpVKH]� pV� FVDN� D� V]HUYL]EHQ� U]|WW
HARDWARE KULCS segítségével lehet a
J\iUL� NH]G pUWpNHW� YLVV]DiOOtWDQL���� 8J\DQH]
vonatkozik elfelejtett mesterkód esetére is!!!

- Üsse be a RÉGI mesterkódot,
- Nyomja le a „*´� ELOOHQW\ W�� $� Y|U|V� /('

kigyullad,
- Nyomja le a „#´�ELOOHQW\ W�
- Üssön be egy ÚJ mesterkódot, amely

MHJ\HLQHN� V]iPD� �� pV� �� N|]|WW� WHWV] OHJHV
lehet.

- Q\RPMD�OH�D�Ä´�ELOOHQW\ W
- a vörös LED (kb. 2 másodperc múlva)

kialszik.
- $PLQW� D� IHQWLHNE O� OiWKDWy� D

MESTERKÓD, majd a * beütését
N|YHW HQ� D� �� ELOOHQW\ � PHJQ\RPiVD� LJHQ
veszélyes mivel ilyenkor a rendszer ÚJ
mesterkód bevitelére vár, ami tudatos
tevékenységet igényel!!!

A felhasználói kódok megváltoztatása

A programozási fázisokon minden esetben
végig kell lépkednie, még akkor is, ha csak
egy kódot kell megváltoztatnia (lásd a példát
LV��� +D� D]� DGRWW� SURJUDPKHO\HQ� OpY � NyGRW
éppen nem változtatja meg, akkor csak a *
megnyomásával lépjen tovább.
- (O V]|U��VVH�EH�D�PHVWHUNyGRW�
- 1\RPMD� OH� D� Ä´� ELOOHQW\ W�� $� Y|U|V� /('

kigyullad (így a programozási fázisba jutott).
• az 1. felhasználói kód megváltoztatása:
��hVV|Q�EH�HJ\�����MHJ\ �V]iPRW�����pV�������
között),
��1\RPMD�OH�D�Ä´�ELOOHQW\ W�
• a 2. felhasználói kód megváltoztatása:
��hVV|Q�EH�HJ\�����MHJ\ �V]iPRW�����pV�������
között),
��1\RPMD�OH�D�Ä´�ELOOHQW\ W�
• a 3. felhasználói kód megváltoztatása:
��hVV|Q�EH�HJ\�����MHJ\ �V]iPRW�����pV�������
között),
��1\RPMD�OH�D�Ä´�ELOOHQW\ W�
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• a 4. felhasználói kód megváltoztatása:
��hVV|Q�EH�HJ\�����MHJ\ �V]iPRW�����pV�������
között),
��1\RPMD�OH�D�Ä´�ELOOHQW\ W�
• az 5. felhasználói kód megváltoztatása:
��hVV|Q�EH�HJ\�����MHJ\ �V]iPRW�����pV�������
között),
��1\RPMD�OH�D�Ä´�ELOOHQW\ W�
• a 6. felhasználói kód megváltoztatása:
��hVV|Q�EH�HJ\�����MHJ\ �V]iPRW�����pV�������
között),
��1\RPMD�OH�D�Ä´�ELOOHQW\ W�
• a 7. felhasználói kód megváltoztatása:
��hVV|Q�EH�HJ\�����MHJ\ �V]iPRW�����pV�������
között),
��1\RPMD�OH�D�Ä´�ELOOHQW\ W
• a 8. felhasználói kód megváltoztatása:
��hVV|Q�EH�HJ\�����MHJ\ �V]iPRW�����pV�������
között),
��1\RPMD�OH�D�Ä´�ELOOHQW\ W�
• a relé késleltetésének megváltoztatása:
megj: a relé késleltetésének megváltoztatása az
utólsó programozási lépésben lehetséges (lásd a
külön példában).
- hVV|Q� EH� HJ\� ��MHJ\ � V]iPRW� ���� pV� ��

között vagy a ELVWDELO�P N|GpVKH]�D����W�
- 1\RPMD�OH�NpWV]HU�D�Ä´�ELOOHQW\ W�
- a vörös LED kb. 2 másodperc múlva)
- kialszik jelezve a programozási folyamat

végét.

Megjegyzés
- Írja be az összefoglaló táblázatba az új

mesterkódot és valamennyi felhasználói
kódot.

- Csak az személy változtathatja meg a
felhasználói kódokat, aki ismeri a
mesterkódot.

- $� ELOOHQW\ N� OHQ\RPiViW� D� ]|OG� /('
felvillanása igazolja vissza.

- Ha  helytelen kódot visz be, a zöld LED 2
PiVRGSHUFUH� NLJ\XOODG� pV� D� ELOOHQW\ ]HW� �
másodpercre zárolásra kerül,

- A programozási lépések során, ha a „*”
ELOOHQW\ W� OHQ\RPMD� pV� HO WWH� QHP� YLWW� EH
V]iPRW�� DNNRU� D]� D� N|YHWNH] � NyG
programozáshoz vezet D� HO ] � NyG
megváltoztatása nélkül,

- A mesterkódnak és a felhasználói kódnak
HJ\PiVWyO�N�O|QE|] QHN�NHOO�OHQQLH!!!

- A véletlenül rosszul beütött számok azonnali
javítása� D� Ä�´� ELOOHQW\ � OHQ\RPiViYDO� pV
újraírással lehetséges.

- +D�D�Ä�´�ELOOHQW\ W�NpWV]HU�Q\RPMD�OH��DNNRU
a programozási folyamatból kilép anélkül,
hogy bármelyik kód megváltozna.

Egyetlen felhasználói kód megváltoztatása
- Üsse be a mesterkódot,
- 1\RPMD� OH� D� Ä´� ELOOHQW\ W�� $� Y|U|V� /('

kigyullad,
- 1\RPMD�OH�D�Ä´�ELOOHQW\ W�DQQ\LV]RU��DPtJ�D

megváltoztatandó kódot eléri, (például az 5.
kód megváltoztatásához négyszer, és így
tovább).

- hVV|Q� EH� HJ\� ���� MHJ\ � V]iPRW� ���� pV
999999 között),

- 1\RPMD�OH�D�Ä´�ELOOHQW\ W�DQQ\LV]RU��KRJ\�D
programozási ciklus végére jusson. A
programozás végén a vörös LED kialszik.

Megjegyzés
Ha csak a relé késleltetési idejét kell
megváltoztatni:
- Üsse be a mesterkódot,
- 1\RPMD� OH� D� Ä´� ELOOHQW\ W�� $� Y|U|V� /('

kigyullad,
- 1\RPMD�OH�~MEyO�D�Ä´�ELOOHQW\ W���V]RU�
- hVVH� EH� D� NtYiQW� NpVOHOWHWpVL� LG W� �������� D

00: bistabil üzemet jelent),
- 1\RPMD� OH�NpWV]HU�D�Ä´�ELOOHQW\ W�� H]XWiQ�D

vörös LED kialszik

Példa
Ha  csak a 5. felhasználói kódot akarja
megváltoztatni:
- Üsse be a mesterkódot,
- 1\RPMD� OH� D� Ä´� ELOOHQW\ W�� $� Y|U|V� /('

kigyullad,
- 1\RPMD�OH�QpJ\V]HU�D�Ä´�ELOOHQW\ W�
- hVVH� EH� D]� ~M� ���� MHJ\ � V]iPRW� ���� pV

999999 között),
- 1\RPMD�OH�D�Ä´�ELOOHQW\ W���V]RU�
- A vörös LED (kb. 2 másodperc múlva)

kialszik.

�1250È/�0 .g'7(7e6
- Üsse be a felhasználói kódot,
- 1\RPMD� OH� D� Ä´� ELOOHQW\ W�� $� ]|OG� /('

kigyullad, és�D�EHSURJUDPR]RWW�LG UH�PHJK~]
a relé.
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Megjegyzések
- $� UHOp� W|UOpVpUH�� PLHO WW� D� SURJUDPR]RWW

LG WDUWDP� OHWHOLN�� Q\RPMD� OH� NpWV]HU� D� Ä�´
ELOOHQW\ W�

- Ha hibás kódot vitt be, akkor a vörös és zöld
LED 2 másodpercre kigyullad és ez az
LG WDUWDP� PLQGHQ� DONDORPPDO� Q �� DPLNRU
hibás kódot visz be, (legfeljebb 25
másodperc).

- $� EH�W|WW�� GH� D� Ä´� ELOOHQW\ YHO� QHP� lezárt
V]iPRN� D]� XWROVy� ELOOHQW\ � OHQ\RPiViWyO
számított 30 másodperc múlva
DXWRPDWLNXVDQ� W|UO GQHN�� $� �
megnyomásával azonnal törölhetjük a
hibásan bevitt számot és javíthatunk.

%,67$%,/�0 .g'e6
+D� D� UHOp� P N|GWHWpVL� LG WDUWDPiW� ���UD� iOOtWMD
be, akkor a relé meghúzva marad. Ezen állapot
W|UOpVpUH�Q\RPMD�OH�NpWV]HU�D�Ä�´�ELOOHQW\ W�

FONTOS
Áramkimaradás esetén is minden adat tartósan
megmarad a memóriában.

Vörös LED:  a programozás kódjának kijelzése
Zöld LED: elfogadott kód kijelzése

A " * " ELOOHQW\ ��PHJHU VtW �ELOOHQW\
A " # " ELOOHQW\ ��W|UO �ELOOHQW\ ���lsd.: ábra)

0 V]DNL�DGDWRN
Áramforrás 12 V AC/DC ± 10 %
Nyugalmi áramfelvétel 15 mA
Maximális áramfelvétel 0,07 A
A relék teljesítménye 12 V AC - 1 A max.
A felhasználói-kódok száma 8
$�UHOpN�P N|GWHWpVL�LGHMH 1- 99 sec vagy bistabil
0 N|GpVL�K PpUVpNOHW 0 ° ÷ +40 °C
Max. nedvességtartalom 85 %

A kódok összefoglaló táblázata

������MHJ\ �V]iPRN

Mesterkód

a relé 1. kódja

a relé 2. kódja

a relé 3. kódja

a relé 4. kódja

a relé 5. kódja

a relé 6. kódja

a relé 7. kódja

a relé 8. kódja

a relé késleltetése ��MHJ\ �V]iP
—————————————————————————————————————


