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NÁVOD K UŽÍVÁNÍ SYSTÉMU COP
Užívání systému kontroly vstupu COP je velmi snadné a po přečtení návodu již
nevyžaduje dalšího školení.
Vstupující osoba přistoupí ke čtecímu terminálu. Na terminálu svítí oranžová kontrolka
optické signalizace, která oznamuje připravenost systému. Následně přiloží své
identifikační médium kovovou částí na čtecí část terminálu, která je ve tvaru misky a
identifikační médium do ní lze přesně umístit. Pro správnou inicializaci je nutno, aby došlo
k přímému kontaktu kovových částí identifikačního média a čtecí části terminálu.
Pokud je autorizace oprávněná, tedy osoba má do vchodu vstup povolen, rozsvítí se na
čtecím terminálu zelená kontrolka optické signalizace a ozve se kladný tón zvukové
signalizace. Současně s tím je odemčen na předvolenou dobu dveřní zámek a dveře lze
následně volně otevřít. Dobu odblokování zámku doporučujeme natavit v rozmezí 4 – 8
sec.
Popis možných situací a jejich řešení:
Po přiložení identifikačního média na čtecí část terminálu dojde k rozsvícení červené
kontrolky a zazní zamítavá zvuková signalizace.
Identifikační médium není pro tento vchod platné a je nutno se obrátit na správce, aby
médium aktivoval.
Kontrolka terminálu svítí, ale po přiložení identifikačního média nedojde k žádné optické,
ani zvukové signalizaci.
Překontrolujte, zda identifikační médium přikládáte na čtecí část terminálu a že dochází
ke kontaktu. Překontrolujte, zda identifikační médium nebo čtecí část terminálu nejsou
znečištěny a tím je zabráněno vzájemnému kontaktu.
Identifikační médium může být vadné, nebo poškozené. Požádejte správce o jeho
výměnu.
Kontrolka terminálu nesvítí a po přiložení identifikačního média nedojde k žádné optické,
ani zvukové signalizaci.
Může se jednat o závadu systému a je tedy nutno kontaktovat správce. K této situaci
může dojít i při dlouhodobém výpadku el. energie, kdy dojde i k vyčerpání kapacity
záložního zdroje. V tomto případě stačí počkat na obnovení dodávky el. energie a
systém se sám aktivuje.
Terminál signalizuje zelenou kontrolkou a kladným zvukovým znamením, ale dveře nelze
otevřít.
Závada může být v zámku dveří, nebo v elektronice systému. Kontaktujte správce.
Při nestandardním chování systému informujte správce. Nesnažte se systém sami
opravit. Může dojít k jeho poškození, případně úrazu. Jedná se o elektrické zařízení
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