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FARFISA, FA/FC32  
ELEKTRONIKUS SZÁMZÁR  

 

 
Az FC32�ELOOHQW\&]HWpYHO�NpW�UHOpW�OHKHW�P&N|GWHWQL��pV�D�MHOOHP]�NHW�EHSURJUDPR]QL� 
 
��������0&V]DNL�DGDWRN 

Áramforrás 12 V ac/dc ± 10 % 
Nyugalmi áramfelvétel 15 mA 
Maximális áramfelvétel 0,1 A 
A relék névleges teljesítménye 12 V AC- 5 A 
Kódok száma az 1-es reléhez 4 
Kódok száma a 2-es reléhez ��YDJ\�N|]YHWOHQ�P&N|GWHWpV�D]�Ä$´�ELOOHQW\&YHO� 
$�UHOpN�P&N|GWHWpVL�LGHMH 0 - 99 sec (az 1. relénél bistabil üzem is) 
0&N|GpVL�K�PpUVpNOHW 0 ° ÷ +40 °C 
Megengedett maximális nedvességtartalom 85 % relatív nedvességtartalom 

 
Csatlakozók 
 
1 - a 2-es relé NC (norm. zárt) kontaktusa 
2 - a 2-es relé NO (norm. nyitott) kontaktusa 
3 - a 2-HV�UHOp�N|]|V�pULQWNH]�MH 
4 - az 1-es relé NC kontaktusa 
5 - az 1-es relé NO kontaktusa 

6 - az 1-HV�UHOp�N|]|V�pULQWNH]�MH 
7 - a tápellátás földelése 
8 - a tápellátás pozitív bemenete 
 
(ábra az "A" - 1 -. oldal közepén:) 
INSTALLÁLÁS 
• +HO\H]]�N�EH�D�EHLOOHV]WKHW��GRER]W� 
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• .DSFVROMXN�D�FVDWODNR]iVRNDW�D�ELOOHQW\&]HWKH]� 
• Csavaro]]XN�D�YH]pUO��SXOWRW�D�GRER]ED� 
 
PROGRAMOZÁS 
 
$�NpV]�OpN�J\iUL�NyGMDL�D�N|YHWNH]�N���YiOWR]WDWKDWy�� 
 
A mesterkód 11 
Az 1-es. relé kódja: 123456 
az 1. relé késleltetése: 01 (1 másodperc) 
a 2. relé kódja: 7890 
a 2. relé késleltetése: 01 (1 másodperc) 
 
 
A mesterkód megváltoztatása  
 
FONTOS!!!  
(QQpO� D� P&YHOHWQpO� OHJ\HQ� QDJ\RQ�

N|U�OWHNLQW��� PLYHO� D� UHQGV]HU� QHP� NpUL� D]�

~MRQQDQ�EHYLWW�PHVWHUNyG�PHJHU�VtWpVpW�pV�KD�

nem a szándéka szerinti mesterkódot üti be 
véletlenül, akkor többé nem tud hozzáférni a 
kezeléVKH]�� pV� FVDN� D� V]HUYL]EHQ� �U]|WW�

HARDWARE-KULCS segítségével lehet a 
J\iUL� NH]G�pUWpNHW� YLVV]DiOOtWDQL���� 8J\DQH]�

vonatkozik elfelejtett mesterkód esetére is!!! 
 
A mesterkód megváltoztatása:  
 
- Üsse be a  RÉGI mesterkódot, 
- Nyomja le az A�ELOOHQW\&W��D�Y|U|V LED kigyullad, 
- Nyomja le a B�ELOOHQW\&W� 
- Üssön be egy 2-�� MHJ\&� NyGV]iPRW� ���� pV�

999999 között),ez lesz az ÚJ mesterkód. 
- Nyomja le az A�ELOOHQW\&W�D�OH]iUiVKR]� 
- Hang jelzi, hogy a programozás végére ért,  amit 

vörös LED kialvása nyugtáz. 
 
- Amint a fentiekb�O� OiWKDWy� D�

MESTERKÓD beütése után az „A” majd 
D� Ä%´� ELOOHQW\&� PHJQ\RPiVD� LJHQ�

veszélyes lehet, mivel ilyenkor a rendszer 
ÚJ mesterkód bevitelére vár, ami tudatos 
tevékenységet igényel!!! 

 
A felhasználói-kódok megváltoztatása  
 
A programozási fázisokon minden esetben 
végig kell lépkednie, még akkor is, ha csak egy 
kódot kell megváltoztatnia (lásd a példát is). 
+D�D]�DGRWW�SURJUDPKHO\HQ�OpY��NyGRW�pSSHQ�

QHP� YiOWR]WDWMD� PHJ�� DNNRU� HJ\V]HU&HQ� FVDN�

az „A” megnyomásával lépjen tovább. 
 

- Üsse be a mesterkódot, 
- Nyomja le az A�ELOOHQW\&W��D�Y|U|V�/('�NLJ\XOODG� 
1. az 1-es relé 1. kódjának megváltoztatása: 
• Üssön be egy 2-�� MHJ\&� V]iPRW� ���� pV� �������

között), 
• Nyomja le az A�ELOOHQW\&W� 
2. az 1-es relé 2. kódjának megváltoztatása: 
• Üssön be egy 2-�� MHJ\&� V]iPRW� ���� pV� �������

között), 
• Nyomja le az A�ELOOHQW\&W� 
3. az 1-es relé 3. kódjának megváltoztatása: 
• Üssön be egy 2-�� MHJ\&� V]iPRW� ���� pV� �������

között), 
• Nyomja le az A�ELOOHQW\&W� 
4. az 1-es relé 4. kódjának megváltoztatása: Üssön 

be egy 2-��MHJ\&�V]iPRW�����pV��������N|]|WW�� 
• Nyomja le az A�ELOOHQW\&W� 
5.  A 2-es relé 1.kódjának megváltoztatása: 
• vigyünk be egy 2 -���MHJ\&�V]iPRW�����pV��������

között ) 
• Nyomja le az A�ELOOHQW\&W� 
6. a 2-es relé 2. kódjának megváltoztatása: 
• Üssön be egy 2-�� MHJ\&� V]iPRW� ���� pV� �������

között), 
• Nyomja le az A�ELOOHQW\&W� 
7. a 2-es relé 3. kódjának megváltoztatása: 
• Üssön be egy 2-�� MHJ\&� V]iPRW� ���� pV�

999999 között),  
• Nyomja le az A�ELOOHQW\&W� 
8. a 2-es relé 4. kódjának megváltoztatása: 
• Üssön be egy 2-�� MHJ\&� V]iPRW� ���� pV� �������

között), 
• Nyomja le az A�ELOOHQW\&W� 
9. Az 1-es relé késleltetésének megváltoztatása: 
• Üssön be egy 2-MHJ\&� V]iPRW� ���-99) vagy a 

ELVWDELO�P&N|GpVKH]�D���-t, 
• Nyomja le az A�ELOOHQW\&W� 
10. Az 2-es relé késleltetésének  megváltoztatása: 
• Üssön be egy 2-MHJ\&�V]iPRW����-99), 
• Nyomja le az A�ELOOHQW\&W� 
• Egy hang visszaigazolja, hogy a programozási 

ciklus végére ért, amit a piros LED kialvása 
igazol vissza. 

 
Megjegyzés:  
 
- Írja be az összefoglaló táblázatba az új 

mesterkódot és  valamennyi felhasználói- kódot. 
- Csak az a személy változtathatja meg a 

felhasználói-kódokat, aki ismeri a mesterkódot. 
- A mesterkódnak és a felhasználói-kódnak 

N�O|QE|]�QHN�NHOO�OHQQLH� 
- A helytelenül bevitt kód azonnali törlése a B 

ELOOHQW\&�OHQ\RPiViYDO�W|UWpQKHW� 
- Ha a B� ELOOHQW\&W� NpWV]HU� Q\RPMD� OH�� DNNRU� D�

programozási folyamatból kilép anélkül, hogy 
bármelyik kód megváltozna. 

- Egy hang visszaigazolja a billent\&N�OHQ\RPiViW� 
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- +D� KHO\WHOHQ� NyGRW� YLV]� EH�� D� KLEDMHO]�- hang 
V]yODO� PHJ� pV� D� ELOOHQW\&]HW� �� PiVRGSHUFUH�
zárolásra kerül, 

- Ha a programozás során, az A�ELOOHQW\&W�Q\RPMD�
OH��DNNRU�D]�D�N|YHWNH]��SURJUDPOpSpVKH]�YH]HW�
D]�HO�]��NyG�PHJYiOWR]iVD�QpON�O� 

 
Egyetlen felhasználói-kód 
megváltoztatása  
 
- Üsse be a mesterkódot, 
- Nyomja le az A�ELOOHQW\&W��D�Y|U|V�/('�NLJ\XOODG��pV�
evvel a programozási ciklusba került. 
- Nyomja le az A�ELOOHQW\&W�DQQ\LV]RU��KRJ\�HOpUMH�D]W�
a programhelyet, ahol a megváltoztatandó kód van 
(négyszeri megnyomással például az 5. 
SURJUDPKHO\HQ� OpY�� NyGKR]� pU�� DKRO� D� ��� UHOp� HOV��
felhasználói-kódja található) 
- Üsse be az új 2-�� MHJ\&� V]iPRW� ���� pV� �������
között), 
- Nyomja le az A� ELOOHQW\&W� DQQ\LV]RU�� KRJ\� D�
programozási ciklus  végét elérje, amit a vörös LED 
kialvása hangjelzés mellett igazol vissza. 
 
 
Példa: 
Ha az 1-es relé 3. Felhasználói-kódját akarja 
megváltoztatni: 
- Üsse be a mesterkódot, 
- Nyomja le az A� ELOOHQW\&W�� $� Y|U|V� /('� NLJ\XOODG��
(programozási fázisba lépett evvel), 
- Nyomja le az A�ELOOHQW\&W�NpWV]HU� 
- Üsse be az új 2-�� MHJ\&� V]iPRW� ���� pV� �������
között 
- Nyomja le az A�ELOOHQW\&W��-szor.  Hangjelzés és a 
vörös LED kialvása igazolja, hogy a programozási 
ciklus végére jutott,. 
 
 
1250È/�0%.g'7(7e6 
-�hVVH�EH�D�P&N|GWHWHQG��UHOé felhasználói-kódját. 
- Nyomja le az A�ELOOHQW\&W��$�]|OG�/('�NLJ\XOODG�pV�D�
NyG�iOWDO�PHJKDWiUR]RWW� UHOp�D�EHSURJUDPR]RWW� LG�UH�
aktiválódik 
 
Megjegyzés:  
 
- A B� ELOOHQW\&� OHQ\RPiViYDO� D]� XWROMiUD� WpYHVHQ�
bevitt és A-val még le nem zárt kódot törölni lehet 
javítás céljából. 
- A relék alapállapotba hozására, a programozott 
LG�WDUWDP� OHMiUWD� HO�WW�� Q\RPMXN� OH� D� B� ELOOHQW\&W�
kétszer. 

-� +D� WpYHV� NyGRW� YLWW� EH�� D� QRUPiOLV� P&N|GWHWpV�
során, akkor hiba-MHO]�� KDQJRW� KDOO� �� PiVRGSHULJ��
(QQHN� LG�WDUWDPD�~MDEE�KLEiV�EHYLWHOQpO�Q���GH�QHP�
lehet több, mint 25 másodperc. 
- A beütött, de az A�ELOOHQW\&YHO� OH�QHP�]iUW�V]iPRN�
D]� XWROVy� ELOOHQW\&� OHQ\RPiViWyO� V]iPtWRWW� ���
PiVRGSHUF�P~OYD�DXWRPDWLNXVDQ�W|UO�GQHN��YDJ\�D�B 
OHQ\RPiViYDO�D]RQQDO�LV�W|U|OKHW�N� 
 
%,67$%,/�0%.g'e6 
 
Ha az 1-HV�UHOp�P&N|GWHWpVL� LG�WDUWDPiW���-ra állítja 
be (bistabil üzem), akkor a relé addig marad 
meghúzva amíg kétszer le nem nyomjuk a B 
ELOOHQW\&W� 
 
$=211$/,�0%.g'7(7e6�HJ\�
gombnyomásra  
 
A 2-es relé kód bevitele nélkül, csak az A� ELOOHQW\&�
megnyomásávaO� LV� P&N|GWHWKHW��� KD� D� ��� UHOp� HOV��
felhasználói-kódját 999999-re állítjuk be. 
 
FONTOS 
Áramkimaradás esetén is minden adat tartósan 
megmarad a memóriában. 
 
A kódok összefoglaló táblázata 
2 - 6-MHJ\&�V]iPRN 
 

Mesterkód          
         
Az 1. relé 1. kódja         
         
Az 1. relé 2. kódja         
         
Az 1. relé 3. kódja         
         
Az 1. relé 4. kódja         
         
a 2. relé 1. kódja         
         
a 2. relé 2. kódja         
         
a 2. relé 3. kódja         
         
a 2. relé 4. kódja         
         
Az 1. relé késleltetése         
     2-MHJ\&�

számok 
a 2. relé késleltetése       

 


