
 

 

 

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЛЗВАНЕ 

 
Състоянията на TeraLift се индицират от вграден зумер, два светоиндикатора, 
разположени на страничния панел (А и B), и звука издаван от комутиращото реле. 
 

РАБОТЕН РЕЖИМ 

В този режим устройството следи за наличие на идентификатор (карта) в обхвата 
на приемната антена. Светоиндикаторът А свети. 
 
� При подаване на валидна карта светоиндикаторът А премигва. След 
изваждане на идентификатора от обхвата на антената, релето се включва в 
продължение на 5 сек. Светодиодът А угасва, светодиодът B светва постоянно, 
зумерът издава постоянен звук. През този период релето комутира захранването 
на асансьорната бутониера и бутоните й стават активни. 
  При подаване на невалидна карта светоиндикаторът А не реагира, 
зумерът издава два къси звукови сигнала. 
  

РЕЖИМ НА ПРОГРАМИРАНЕ 

ПРОГРАМИРАНЕ СЪС СЕРВИЗНА КАРТА 

Внимание! При преминаване в този режим всички програмирани идентификатори 
до момента се изтриват от паметта на устройството. 
  В този режим се влиза при подаване на сервизна карта в обхвата на 
антената. Зумерът издава звуков сигнал в продължение на около 2 сек., а релето 
прищраква еднократно. Започва изтриване на всички идентификатори от паметта 
на устройството. Докато трае това светоиндикаторът B премигва, а зумера издава 
по три къси сигнала периодично. След изтриване на паметта зумерът издава 
звуков сигнал в продължение на около 2 сек., а релето прищраква еднократно. 
Контролерът преминава в режим на програмиране. 
  При подаване на нова карта в обхвата на антената светоиндикаторът B 
премигва, а зумерът издава кратък сигнал. Картата е записана в паметта на 
контролера и става валидна.  
 
Програмирането завършва автоматично 30 сек. след подаване на последния 
идентификатор или с подаване отново на сервизната карта. И в двата случая 
зумера издава звуков сигнал в продължение на около 2 сек, релето прищраква 
еднократно, светоиндикаторът B угасва, А светва. Устройството преминава в 
работен режим. 
 

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.  

 
Режимите на работа са:  
� изтриване на всички идентификатори 



 

 

� програмиране/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 карт. 
 
Програмиране/изтриване на карти – “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. 

 

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. 

 
 


