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MOONWELL MW-8850 V1.0  
STAND-ALONE / ONLINE RFID OTOPARK GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ 

KULLANICI KLAVUZU 
 

 
 
 
 
                                                                                                                     
 
 
 
 
 
Röle Süresi Ayarları ve Cihaz Konnektörleri: 
Cihazın alt montaj kapağı açıldığında kart üzerinde röle süresi ayar potansiyometresi gözükecektir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STAND-ALONE CİHAZ KULLANIMI ve UHF ARAÇ ETİKETİ TANITIMI 
 
Stand-Alone modda MW-8817 UHF okuyucu vasıtası ile okunan araç etiketleri MW-8850 hafızasına daha önce 
kaydedilen bir etiketse röle çıkışı verilir. Röle süresi potansiyometre ile 1-8 saniye arasında değiştirilebilir.  
  
Online moda (opsiyonel) geçişler tarih saat, kart no ve kullanıcı ID bilgileri geçiş kayıt hafızasına 
kaydedilmektedir. Online moda (opsiyonel) bilgisayar kontrollü çalışma modu da uygulanabilmektedir. Bilgisayar 
kontrollü çalışmada okunan araç etiketlerine onay işlemi bilgisayar yazılımı tarafından verilmektedir. 
 
PROGRAM MENÜ İŞLEMLERİ 
 
1) Kapı Geçiş Tipi: Giriş 

 

*  ,  1  ,  #     Tuşlarına basılırsa cihaz giriş moduna alınmış olur. Online mod için geçerli (Opsiyonel)
  

2) Kapı Geçiş Tipi: Çıkış 
 

*  ,  2  ,  #     Tuşlarına basılırsa cihaz çıkış moduna alınmış olur. Online mod için geçerli (Opsiyonel) 
 
3) Master Şifre Değiştirme 
 

*  ,  4  ,  # 

Eski Master Şifre  ,  #     (Not: Master şifre fabrika çıkış ayarlarında 8888’dir.) 
 
İşlemlerinden sonra Master Şifre doğru girişmişse mavi led yanar ve işleme devam edilir. Mevcut Master 
Şifre hatalı girilmişse kırmızı led yanar ve tekrar Master Şifre girilmesi beklenir. 
 

Yeni Master Şifre    ,  # 

Teknik Özellikler: 
 3000 kullanıcı, 4000 geçiş kayıt hafızası 
 İki Adet MW-8817 Okuyucu Bağlayabilme (Opsiyonel) 
 Stand-Alone Çalışma  
 Online Çalışma ve Kontrol / Raporlama Yazılımı (Opsiyonel) 
 Gerçek Zaman Saati ve RS232 Port (Opsiyonel) 
 1-8sn ayarlanabilir süreli röle çıkışı (120VAC / 60VDC, 1A) 
 12VDC besleme 

 

    

 
 
 
 
 
 
 

MW-8850 Bordu   

Röle Süresi: 
Stand-Alone modda, 1-8 sn 
arasında potansiyometre 
kullanılarak ayarlanabilir. 
 

  

 

Konnektör 2 
 

Konnektör 1 
 

 
RS-232 Port (PC 
Haberleşmesi İçin 
Opsiyonel) 
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Yeni Master Şifre (Tekrar)  ,  # 
 
Yeni Master Şifre doğru girilmişse mavi led 2 saniye yanar ve işlem tamamlanmış olur. Hatalı giriş yapılmış 
ise kırmızı led yanar ve cihaz Master Şifre Değiştirme modundan çıkar. 

 
4) Kullanıcı Ekleme 
 

*  ,  5  ,  # 

Master Şifre  ,  #     (Not: Master şifre fabrika çıkış ayarlarında 8888’dir.) 
 

İşlemlerinden sonra Master Şifre doğru girişmişse mavi led yanar ve işleme devam edilir. Mevcut Master 
Şifre hatalı girilmişse kırmızı led yanar ve tekrar Master Şifre girilmesi beklenir. 
 

Kullanıcı ID (1-3000 arası)   ,  # 
 
Doğru girişmişse mavi led yanar ve işleme devam edilir, yanlış girilmişse kırmızı led yanar ve tekrar denenir.  
 
Etikeri Okutunuz      ,  # 
Veya 
Etiket Numarasını Tuşlayınız,   # 
 
İşlemlerinden sonra mavi ve kırmızı ledler peş peşe ikişer kez yanar ve kullanıcı ekleme işlemi 
tamamlanmış olur. Diğer kullanıcı için Kullanıcı ID’si girilmesi beklenir.  
 
Hatalı girilmişse kırmızı led yanar. İşlem gerçekleştirilmez ve tekrar Kullanıcı ID girilmesi beklenir.  
 
Bu şekilde tüm kullanıcılar cihaza tanıtılabilir. Herhangi bir işlem yapılmazsa 30sn içinde cihaz menüden 
çıkar. * tuşuna basılarak ta menüden çıkılabilir. 

   
5) Kullanıcı Silme 
 

*  ,  6  ,  # 

Master Şifre  ,  #     (Not: Master şifre fabrika çıkış ayarlarında 8888’dir.) 
 

İşlemlerinden sonra Master Şifre doğru girişmişse mavi led yanar ve işleme devam edilir. Mevcut Master 
Şifre hatalı girilmişse kırmızı led yanar ve tekrar Master Şifre girilmesi beklenir. 
 

Kullanıcı ID (1-3000 arası) ,  # 
 
Kullanıcı ID doğru girilmişse mavi led yanar ve kullanıcı silme işlemi tamamlanmış olur. Diğer kullanıcı için 
Kullanıcı ID’si girilmesi beklenir 
 
Hatalı girilmişse kırmızı led yanar. İşlem gerçekleştirilmez ve tekrar Kullanıcı ID girilmesi beklenir. 

 
6) Tüm Kullanıcıları Silme 
 

*  ,  7  ,  # 

Master Şifre  ,  #     (Not: Master şifre fabrika çıkış ayarlarında 8888’dir.) 
 

İşlemlerinden sonra Master Şifre doğru girişmişse mavi ve kırmızı ledler aynı anda yanar ve tüm kullanıcı 
silme işlemi başlatılır. Tüm kullanıcıların silinmesi 7-10 sn arasında sürecektir. Bu sürede kırmızı ve mavi 
ledler yanmaya devam edecektir. İşlem bitince 3 kez buzzer sesi ve kırmızı-mavi ledlerin peş peşe yanıp 
söndükleri izlenecektir. İşlem bu uyarıdan sonra tamamlanmış olur. Cihaz bu moddan çıkar 
 
Mevcut Master Şifre hatalı girilmişse kırmızı led yanar ve cihaz bu moddan çıkar. 
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7) Cihaz ID Değiştirme 
 

*  ,  8  ,  # 

Master Şifre  ,  #     (Not: Master şifre fabrika çıkış ayarlarında 8888’dir.) 
 
İşlemlerinden sonra Master Şifre doğru girişmişse mavi led yanar ve işleme devam edilir. Mevcut Master 
Şifre hatalı girilmişse kırmızı led yanar ve tekrar Master Şifre girilmesi beklenir. 
 

Cihaz ID (1-255 arası)  ,  # 
 

İşlemlerinden sonra Cihaz ID doğru girişmişse mavi led yanar ve işlem tamamlanmış olur. Cihaz bu 
moddan çıkar. 
 
Cihaz ID hatalı girilmişse kırmızı led yanar ve tekrar Cihaz ID girilmesi beklenir. 

 
8) Herhangi Bir Program Menüsünden Çıkmak 
 

Herhangi bir programlama menüsünden çıkmak ve normal operasyon moduna geçmek için 
 

*  ,  0  ,  #    tuşlarına basılmalıdır. Mavi led yanar ve cihaz normal geçiş moduna döner. 
 
 
 
KONNEKTÖR-1 KABLO RENK KODLARI: 
 
1. Mavi :  +12V 
2. Kahverengi :  GND 
3. Sarı :  Röle Çıkış NC (Normalde Kapalı) 
4. Beyaz :  Röle Ortak 
5. Kırmızı :  Röle Çıkış NO (Normalde Açık) 
6. Yeşil :  RS-485 A (UHF Okuyucu İçin) 
7. Pembe :  RS-485 B (UHF Okuyucu İçin) 
8. Siyah :  GND 

 
 

Montaj Diyagramı 
 
 

            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              

    
      

 

Mavi 
Kahverengi 
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Pembe 

 

12V DC - 1A 
Regüleli 
Adaptör 

+ 
- 

KONNEKTÖR-2 KABLO RENK KODLARI: 
 
Mor - Siyah: Manyetik Kontak Girişi 
Gri - Siyah :  Çıkış Butonu Girişi 
 
KONNEKTÖR-3: DSUB 9 Pin, PC Haberleşmesi (Opsiyonel) 

Pin – 3 (TX) 
Pin – 2 (RX) 
Pin – 5 (GND)  

 

 RS-485-A (MW-8817 UHF Okuyucu Sarı) 
 RS-485-B (MW-8817 UHF Okuyucu Kahverengi) 

 


