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ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

ELL LOCKS ® HANDLE

I. ЗАПИС НА СЕРВИЗНА КАРТА.

Електронният шилд за контрол на достъпа Ell locks ® Handle се предлага без записана в паметта  сервизна карта. За да 

запишете сервизната карта в паметта: 

1. Поставете сервизна карта пред антената. Ell locks ® Handle сигнализира с три тона (висок-нисък-висок), съпроводени от 

червена светлинна индикация разпознаването на картата. 

2. Картата е записана.

      

          Сервизната карта е специално програмирана карта от производителя.

          Една сервизна карта може да управлява неограничен брой шилдове.

Електронният шилд Ell locks ® Handle работи в три режима на достъп:

1. Стандартен;

2. Удължен;

3. Целодневен.

II. ЗАПИС НА КЛИЕНТСКА КАРТА ЗА СТАНДАРТЕН РЕЖИМ НА ДОСТЪП.

1. Поставете сервизната карта пред антената. Шилдът сигнализира с два тона (висок-нисък), съпроводени с два червени 

светлинни сигнала.

2. Шилдът е в сервизен режим. Сигнализацията е мигаща червена светлина. Продължителността на режима е 6с.

3. Поставете клиентска карта пред антената. 

4. Висок тон съпроводен от синя светлина сигнализира записа на клиентската карта в паметта. 

5. Отдалечете картата от антената.

6. След записа на клиентска карта режимът са удължава с нови 6с.

7. В сервизен режим могат да се запишат последователно пълният брой карти. Максималният възможен брой карти е 250. 

III. ЗАПИС НА КЛИЕНТСКА КАРТА ЗА УДЪЛЖЕН РЕЖИМ НА ДОСТЪП.

1. Повторете стъпки от II.1 до II.4.

2. Задръжте картата пред антената. След 3с. Ell locks ® Handle сигнализира с два високи тона, съпроводени от син светлинен 

сигнал записа на клиентска карта за удължен режим на достъп.

3. Отдалечете картата от антената.

IV. ЗАПИС НА КЛИЕНТСКА КАРТА ЗА ЦЕЛОДНЕВЕН РЕЖИМ НА ДОСТЪП.

1. Повторете стъпки от II.1 до II.4.

2. Задръжте картата пред антената. След 3с. шилдът сигнализира с два високи тона съпроводени от син светлинен сигнал записа 

на клиентска карта за удължен режим на достъп. След още 3с. записът на клиентска карта за целодневен режим се сигнализира 

от три високи тона и син светлинен сигнал.

3. Отдалечете картата от антената.

V. ИЗТРИВАНЕ НА КЛИЕНТСКАТА КАРТА.

1.  Поставете сервизната карта пред антената. Шилдът влиза в сервизен режим.

2.  Поставете пред антената клиентската карта, която желаете да изтриете. 

3.  Шилдът сигнализира с два ниски тона и червена светлина изтриването на желаната клиентска карта.

VI. ИЗТРИВАНЕ НА ВСИЧКИ КАРТИ.

1. Поставете сервизната карта пред антената. Шилдът влиза в сервизен режим.

2. Задръжте сервизната карта пред шилда в продължение на 10с. На всяка секунда шилдът сигнализира с нисък тон и червена 

светлина изтриването. Картата трябва да остане пред антената до изтичането на звуковите сигнали.

VII. ОТКЛЮЧВАНЕ С КЛИЕНТСКА КАРТА.

Поставете  оторизирана клиентска карта пред антената. Разрешението за отваряне се сигнализира със син сигнал и висок тон. 

В зависимост от програмирания режим шилдът изчаква 6с. (стандартен) или 10с. (удължен) натискането на дръжката. Веднага 

след натискането на дръжката механизмът се отблокира.

VIII. ЦЕЛОДНЕВЕН РЕЖИМ.

 Активирането на целодневния режим е възможно с карта, на която са дадени такива права (виж т.IV ). 

При поставяне на карта пред антената за къс период от време (< 3с) шилдът функционира в стандартен режим.

 Активирането на целодневна функция става чрез задържане на клиентска карта със съответните, предварително зададени 

права (виж т.IV) за време по-голямо от 3с. Включването на режима се индикира с висок тон и син сигнал.

 Деактивирането на режима става само с карта, оторизирана за такъв режим на работа, след като се задържи пред антената за 

време по-голямо от 3с. 
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I. WRITING OF THE SERVICE CARD.

Ell locks ® Handle Ell locks ® Handle

1. Place the service card in front of the antenna. Card identification will be confirmed by three beeps "high-low-high" and a red LED light 

signal.

2. The card has been memorized.

The service card is programmed by the manufacturer only.

One service card can operate unlimited number of Ell locks ® Handles.

Ell locks ® Handle can operate in three modes:

1. Standard

2. Extended

3. Toggle

II. PROGRAMMING THE USER CARD FOR STANDARD ACCESS MODE.

1. Place the service card in front of the antenna. Card identification will be confirmed by two beeps "high-low" and two red LED light 

signals.

2. The Ell locks ® Handle is now in service mode confirmed by a red LED blinking. Mode duration – 6 seconds.

3. Place the user card in front of the antenna.

4. The user card programming for Standard mode is confirmed by a high beeping signal and a blue LED light signal.

5. Remove the card.

6. After the card has been written, the service mode extends with another 6 seconds.

7. All user cards can be memorized during the service mode. Maximum number – 250 pcs.

III. PROGRAMMING THE USER CARD FOR EXTENDED ACCESS MODE.

1. Repeat steps 1, 2, 3 and 4 of paragraph II.

2. Keep the user card in front of the antenna. After 3 seconds the user card will be programmed for Extended mode, confirmed by two high 

beeping signals and a blue LED light signal.

3. Remove the card.

IV. PROGRAMMING THE USER CARD FOR TOGGLE ACCESS MODE.

1. Repeat steps 1, 2, 3 and 4 of paragraph II.

2. Keep the user card in front of the antenna. After 3 seconds the user card will be programmed for Extended mode, confirmed by two high 

beeping signals and a blue LED light signal. After another 3 seconds the user card will be programmed for toggle function, confirmed by 

three high beeping signals and a blue light signal.

3. Remove the card.

V. ERASING THE USER CARD.

1. Place the service card in front of the antenna.  Ell locks ® Handle enters in service mode.

2. Place the user card that you want to delete in front of the antenna.

3. Deleting will be confirmed by two low beeping signals and a red light signal.

VI. ERASING ALL USER CARDS.

1. Place the service card in front of the antenna.  Ell locks ® Handle enters in service mode.

2. Hold the card for 10 seconds. Each second will be counted by low sound signal and a red LED blinking – deleting process. The card 

must be held in front of the antenna until the beeping sound stops.

VII. OPENING WITH AN USER CARD.

Place the authorized user card in front of the antenna. Authorization is confirmed by a blue LED indication and a high beeping signal. The 

shield waits for handle pressing depending on the programmed mode – 6 seconds for standard and 10 seconds for extended mode. The 

mechanism unblocks automatically when the handle is pressed.

VIII. TOGGLE FUNCTION.

The toggle function activation is possible with a card that has the corresponding authorization as per par. IV. The shield operates in 

standard mode if the card is placed in front of the antenna for less than 3 seconds. Keeping the card more than 3 seconds will activate 

toggle function which is confirmed by blue LED light and a high beeping signal. The toggle function deactivation can be realized only by a 

card authorized to operate in such a mode through holding it in front of the antenna for more than 3 seconds.

 is supplied without memorized service card. In order to write the service card in the memory of :

OPERATING INSTRUCTION 
ELL LOCKS ® HANDLE
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ELL LOCKS ® HANDLE


