
 

 

HT100 – РЪЧЕН ТЕРМИНАЛ ЗА ПРОГРАМИРАНЕ 

 

 
 
Терминалът HT100  служи за  програмиране/изтриване на работни карти в 
паметта на контролера. Той се присъединява към контролера чрез съединител  
DB9 и е особено полезен когато се работи с голям брой карти. С един ръчен 
терминал могат да се програмират много контолери. 
 

ПРОГРАМИРАНЕ С РЪЧЕН ТЕРМИНАЛ HT100 

Ръчният терминал има LCD индикация и 6 бутона:  
� ◄ и ► служат за избор на параметър, 
� ▲ и ▼ служат за промяна на състоянието на избрания параметър, 
� SEND  изпраща промените към контролераTeraLift, 
� с MODE се превключва между режими на работа.  

 
Режими на работа :  
� изтриване на всички идентификатори 
� въвеждане/изтриване на идентификатор  

 

Изтриване на всички карти - “CLEAR MEMORY”. 

 

Внимание! В този режим се изтриват всички валидни карти записани в паметта 
на контролера. 
Изберете този режим чрез бутона MODE и натиснете SEND. На индикацията се 
появява  “CLEARING... “ Зумерът издава звуков сигнал в продължение на около 
2 сек., а релето прищраква еднократно. Светодиод А изгасва, а светодиод B 
примигва постоянно. Зумерът започва да издава поредици от три къси сигнала. 
Започва изтриването на паметта на контролера. 
След завършване на изтриването зумерът издава звуков сигнал в продължение 
на около 2 сек., а релето прищраква еднократно. На индикацията на HT100 се 
появява надпис “MEMORY IS EMPTY”. Устройството преминава към режим  
 



 
 
 
Програмиране/изтриване на карти. 
 
Програмиране/изтриване на карти – появява се надпис:“CARD POS.001 OFF” 
Уникалните номера на идентификаторите (картите) се записват в паметта на 
TeraLift на определени позиции (редове). В този режим може да се преглежда 
на кои позиции има програмирани карти, да се изтрие карта от дадена позиция 
или да се програмира нова карта на празна позиция. С бутони ◄ и ► се избира 
между полетата за номер на позиция (CARD POS.001) и състояние (ON/OFF). 
Информацията на избраното поле примигва. 
 

Преглед на програмираните карти по позиции. 

След като е избрано полето за номер на позиция с бутони ▲ и ▼ той може да 
се променя от 0 до 500 циклично. При задържане на съответния бутон, 
скоростта на смяна на номерата се увеличава. Срещу всяка позиция се изписва 
нейното състояние - ON/OFF. Състоянието ON указва, че на тази позиция има 
записана валидна карта, а OFF че на тази позиция няма валидна карта. В този 
режим, при доближаване на валидна карта към антената на TeraLift, на дисплея 
се изписва позицията, на която е е записана и нейното състояниe – съответно 
ON. 

 

Изтриване на валидна карта. 

С бутони ◄ и ► се избира полето за номер на позиция (CARD POS.001). С 
бутони ▲ и ▼ се избира позицията, на която е записана картата, която трябва 
да бъде изтрита. На индикацията примерно ще се изобрази “CARD POS.123 

ON”.  
С бутони ◄ и ► се избира полето за състояние (ON). С бутони ▲ и ▼  
състоянието се променя на OFF. Натиска се бутона SEND.  Зумерът на TeraLift 
издава кратък звуков сигнал. Картата е изтрита от паметта на устройството. 

 

Програмиране на нова карта. 

За да се програмира нова карта трябва с бутоните ▲ и ▼ се избира позиция на 
която няма програмирана карта ( състояние OFF). На индикация примерно ще 
се изобрази “CARD POS.125 OFF”. С бутони ◄ и ► се избира полето за 
състояние (OFF). След това с бутони ▲ и ▼  състоянието се променя на ON. 
Натиска се бутона SEND. На индикацията се изобразява надпис “PUT A NEW 

CARD”. Поставя се картата в обхвата на антената. Зумерът на TeraLift издава 
кратък звуков сигнал. На индикацията се изобразява надпис “CARD – 

RECORDED”. Картата е програмирана в паметта на устройството на желаната 
позиция. 


