
Първо включване и програмиране

ВАЖНО: Преди да включите USB кабела, първо инсталирайте Драйвер за кабел – т.1 от 
последователността:

1. Изтеглете драйвера за кабел от тук Драйвер за кабел от http://ftp.eta-
sys.net/SIM800_USB_DRIVER%201.1250.0/  и Драйвер за модем от http://ftp.eta-
sys.net/CP210x_VCP_Windows/  и инсталирайте, като стартирате съответния .exe-
файл. 
Ако ползвате модем, може да го свържете към компютъра си и да го тествате - виж 
Приложение 1. 

2. Изтехлете програмата  'Елеватор/Бариера  ' от http://ftp.eta-sys.net/DoAsBar_1/    и я 
инсталирайте, като стартирате setup.exe файла. Разрешете, ако Windows-а ви иска 
разрешение. След инсталацията, програмата ще се стартира. Намерете с мишката 
иконката ѝ най-долу на лентата на монитора, цъкнете десен бутон->Pin to taskbar , 
за да Ви е 'под ръка'.

3. Поставете SIM-карта без PIN код в GSM Модула за контрол на достъп. Подайте 
захранване.

4. Изчакайте да мине началното установяване – светодиод LD2/3 над SIM-а да почне 
да мига оранжево (или зелено, ако вече сте въвели телефонни номера). Ако ще 
ползвате кабел за програмиране, сега го свържете го към компютъра. Ако искате да
тествате връзката – виж Приложение 2.

5. Извадете разглобяемата част на буксата за периферия. Свържете всички 
периферни модули, които ще ползвате - клавиатура, самостоятелен четец и/или 
самостоятелен RF приемник за ДУ. Включете разглобяемата част към  буксата. 

- ако имате клавиaтура, до 10 сек. натиснете 'КАМБАНКА'. Ако пропуснете, 
извадете буксата и пак я включете.
- ако имате други самостоятелни модули – четци или приемници, натиснете 
микро бутона на първия. Ако имате още модули, след около 3 сек. натиснете 
микро бутона на втория и т.н. докато адресирате всички модули.

6. На програмата  DoAsBar - 'Елеватор/Бариера' изберете начина на свързване. 
Натиснете 'Connect'. 

7. Програмирайте потребителите и системните настройки, както е описано в 
'Ръководство'-то. 

8. Направете тестове. 

9. Изключете захранването. Системата за контрол на достъпа е настроена и 
програмирана. Като монтирате устройството на място, само направете проби.

Приложение 1 Тестване на модем
Инсталирайте програма MySerial както по-горе. Когато стартира, намерете с мишката 

http://ftp.eta-sys.net/SIM800_USB_DRIVER%201.1250.0/
http://ftp.eta-sys.net/MyNewSerial/
https://eta-sys.com/downloads/manuals_installer/6088manual_installer.pdf
http://ftp.eta-sys.net/DoAsBar_1/
http://ftp.eta-sys.net/DoAsBar_1/
http://ftp.eta-sys.net/DoAsBar_1/
http://ftp.eta-sys.net/CP210x_VCP_Windows/
http://ftp.eta-sys.net/CP210x_VCP_Windows/
http://ftp.eta-sys.net/CP210x_VCP_Windows/
http://ftp.eta-sys.net/SIM800_USB_DRIVER%201.1250.0/
http://ftp.eta-sys.net/SIM800_USB_DRIVER%201.1250.0/


иконката ѝ най-долу на лентата на монитора, цъкнете десен бутон->Pin to taskbar ,  за да Ви е 
'под ръка'.
Ако вече сте я инсталирали – стартирайте я.

Изберете си левия или десния канал →  RS → COM (на който е модема) → 9600 , 
връзката ще се отвори

Напишете на латиница AT с главни букви  и натиснете 'enter' . Модема трябва да Ви 
отговори 'AT' 'OK'.

Натиснете 'Disconnect' за да освободите порта за програма 'Елеватор/Бариера'

Приложение 2 Тестване на връзката с кабел
Инсталирайте програма MySerial както по-горе. Когато стартира, намерете с мишката 

иконката ѝ най-долу на лентата на монитора, цъкнете десен бутон->Pin to taskbar ,  за да Ви е 
'под ръка'.
Ако вече сте я инсталирали – стартирайте я.

Изберете си левия или десния канал →  RS → COM (на който е кабела) → 115200 , 
връзката ще се отвори

Напишете на латиница TS  с главни букви и натиснете 'enter' . GSM-модула трябва да Ви 
отговори 'TS ….......OK'.

Натиснете 'Disconnect' за да освободите порта за програма 'Елеватор/Бариера'

http://ftp.eta-sys.net/MyNewSerial/


РЪКОВОДСТВО
GSM система за контрол на достъпа Домофон, Асансьор, Бариера: - DoAsBar_01 

на ЕТА СИС ООД гр. Варна

1. Технически данни

Брой потребители до 700
Достъп с 4-цифрен код, с чип, с телефон, с дистанционно (ДУ) 
Захранване AC 220V / DC 15V 500mA стандартно с адаптер; аварийно 12V/ 1,2Ah 

акумулатор – по желание
Програмиране с USB кабел, с GSM/GPRS модем, с SMS, безплатно приложение за Windows
Размери базов модул – влагозащитена кутия (IP55) с размери 153х110х63 мм

клавиатура – 120х55х20 мм
Изходи Реле 1, стандартно монтирано на основната платка. Сухи контакти или 

директно изход ±12V - по поръчка; Реле 2 – по поръчка
Екстри - Възможност за дистанционно програмиране

- Локално програмиране с USB кабел
- УКВ (87.5-108MHz) радиоприемник на местни УКВ радиостанции за 
музикален фон в неактивен режим 
- Домофон без кабели, навсякъде, където сте в момента.
- Възможност за изключване на позвъняването, когато сте заети или в 
чужбина.
- Възможност за временна забрана на достъпа на лица, които не са си 
уредили сметките.

2. Описание
             GSM системата за контрол на достъпа се състои от базов   GSM/GPRS   модул в кутия   IP5  5  ,   към 
който могат да се свържат различни комбинации от следните периферни
устройства:

 клавиатура
 клавиатура с вградени микрофон и говорител (за всички разновидности)
 клавиатура с RFID четец на ISO карти/тагове
 клавиатура с RF приемник за дистанционни управления (ДУ)
 аудиомодул с микрофон, говорител и светещ бутон за повикване   
 самостоятелен RFID четец на ISO карти/тагове
 самостоятелен RF приемник за дистанционни
 модул допълнително реле (Реле 2)
Във варианта 'Управление на бариера' модулът може да работи без периферия, 

като осигурява достъп само с позвъняване от телефоните на упълномощените лица. Модулът 'затваря' 
след като разпознае клипа на звънящия телефон и не черпи от сметката на лицето. 
Допълнително:

 може да се добави RF приемник за ДУ и/или RFID четец на ISO карти/тагове.
 Аудиомодул с микрофон, говорител и светещ бутон за повикване ще осигури гласова връзка със 

служебни лица. 
 Клавиатура с вградени микрофон и говорител ще предостави възможност за гласова връзка с 

различни отдели в голяма сграда или предприятие.
Във варианта 'Контрол на достъпа за асансьор комбиниран с аварийно разговорно' модулът

се комплектова най-малкото с аудиомодул, за да може да се използва и като аварийно разговорно 
устройство за асансьор.  При авария, натискането на бутона на аудиомодула за по-продължително 
(програмируемо) време предизвиква обаждане на служебните телефони на асансьорния сервиз. Ако не 
добавите друга периферия, бутониерата на асансьора ще може да бъде активирана само с телефон.
Допълнително:

 може да се монтира и RFID четец на ISO карти/тагове и/или RF приемник за дистанционни. По 
този начин, достъпът може да се разрешава с телефон, с чип или с ДУ.

 По желание може да се монтират RFID четци и по етажите, което ще предотврати ползване на 
асансьора чрез повикване от етажа.



Във варианта 'Домофон' се добавя поне клавиатура с  вградени микрофон и говорител. Не е 
неоходимо да се прекарват кабели в сградата – посетителите звънят на съответния апартамент 
посредством клавиатурата, а живущите провеждат разговор и отварят вратата със собствените си 
стационарни или мобилни телефони с набиране на 55 от телефона си. Продължителността на разговора 
при позвъняване на посетител е ограничена до 3 минути, но все пак трябва да се постави SIM карта на 
месечен план с достатъчно минути за разговор. 
Клавиатурата дава възможност да се отваря и с 4-цифрен код. В тази основна окомплектовка (базов 
GSM модул и клавиатура) живущите могат да отварят освен с мобилния си телефон и с код. Когато 
живущ се обади на устройството и то разпознае разрешен номер, му 'затваря', така че не трупа сметката 
на лицето.
Допълнително:

 клавиатурата може да е с вграден RFID четец на ISO карти/тагове.
 или клавиатурата може да е с вграден RF приемник за дистанционни (ДУ)

2.1 Относно SIM- картата

Системата за контрол на достъпа DoAsBar_01 работи със SIM-карта размер Standard на всички 
мобилни оператори.  

Препоръка: при закупуването на SIM картата искайте:

- картата да може да изпраща и получава SMS-и

- картата да бъде с премахнат PIN код

да бъдат забранени всички 'УСЛУГИ С ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ'

ако използвате карта на месечен договор, поставете й някакъв минимален лимит за 
вариантите Бариера и Асансьор. За вариант Домофон предвидете достатъчно минути за 
разговор

картата да има CSD (канал за обмен на данни), за да можете да менажирате устройството с 
GSM модем. Към настоящия момент – началото на 2020г., SIM картите на A1, Telenor и Vivacom 
поддържат CSD. Единственият оператор, чиито СИМ карти нямат CSD беше BOB.

3. Монтаж
Клавиатурите/четците/дистанционните, които за кратко ще наричаме 'периферия' или 'периферни

модули' се разполагат на предвидените места и се свързват към предвидения съединител на Системата 
за контрол на достъпа DoAsBar_01 с USB кабел – за предпочитане FTP или UTP. Нужни са 2 усукани 
двойки  ±12V и ±Data.
Всички периферни модули (самостоятелен RFID четец на ISO карти/тагове, самостоятелен RF приемник
за дистанционни, клавиатури) се свързват паралелно.

За да работят правилно, всички периферни модули първоначално трябва да се адресират. За тази 
цел всеки от тях (с изключение на клавиатурата) има предвиден микро бутон „Reset Address” на 
платката си. Част от адреса е т. нар. група, число = или 1, или 2, или 3, което инсталатора задава начално
с джъмпери на платката, а на клавиатурата – като натисне съответния бутон след камбанката (виж по-
долу). Групата определя кое реле - 1 или 2 ще управлява този модул. Задайте група 3, ако модула 
няма да командва тези релета. Задайте 1, ако имате само едно реле – Реле 1.
Адресиране и изтриване на адрес на периферен модул :

Свързва се системата. Наглася се желаната група на модула с джъмперите. Включва се 
захранването и се изчаква да мине началното установяване – светодиодът LD2/3  да примигва 
оранжево или зелено. Последователно се натискат микро бутоните на свързаните периферни 
модули в реда, в който искаме да получат адресите си от 1 до 30 (максимално).  
Логиката на работа на „Reset Address” бутоните е следната:

Няма адрес Има адрес, работи

 Взема си адрес
Начално

състояние

Натиснат
бутон

Натиснат
бутон



Това означава, че ако по време на работа натиснете „Reset Address“ микробутон, периферният модул ще 
си изчисти адреса, но ще чака още едно натискане, за да си вземе нов адрес.

Добавянето на нов периферен модул става, като се свърже паралелно на другите и му се натисне 
микро бутона.

Подмяната на периферен модул става, като се свърже паралелно на другите и му се натисне 
микро бутона.

Премахването на периферен модул става, като се 'Ресетнат' адресите на всички периферни 
модули, премахва се излишния и след това оставащите се адресират наново, както е описано по-горе. 
'Ресетването' става, като се задържат едновременно натиснати високите бутони за силата на звука  В1 и 
В2 (виж схемата) за повече от 3 секунди. Този 'Ресет' не променя нищо по настройките на системата за 
достъп.

Важно: На клавиатурата няма микро бутон - за целта се ползва бутон , който работи като „Reset 
Address” в първите 5 секунди след подаване на напрежение на клавиатурата. Ако просрочите това 
време, трябва да спрете и пуснете захранването на клавиатурата отново. Това става най-лесно с 

изваждане на разглобяемата клема в кутията на базовия модул. След натискане на бутона , 
клавиатурата започва да мига само в зелено и чака да й бъде зададена групата 1,2 или 3. За целта 
натиснете съответно бутон 1,2 или 3.

В края на описанието е поместена схемата на свързване.

Рерулиране силата на звука при разговор и FM радио:
Положението на допълнителната антена за   FM   радиото, която е включена в букса на 
основната платка  .   трябва да се фиксира опитно, като се следи за по-качествено приемане на 
станциите.
Има 2 настройки за сила на звука – за сила на разговора, на степени от 1 до 10 и за сила на радиото от 
0 до 5. И двете се осъществяват с високите бутони  В1 и В2 (виж схемата). С В1 се усилва, а с В2 се 
намалява.
Когато в момента тече разговор, се регулира силата на звука на разговора; 
Когато не тече разговор, усилването се отнася за силата на звука на радиото. Настройките се 
помнят.
Включване и изключване на радиото: когато радиото се намали до 0, то се изключва.  Ако не 
желаете радио, намалете докрай, оставете така и то ще бъде изключено винаги. За да се включи 
отново, е необходимо то да се усили над 0 (натиснете В1 2-3 пъти), проверете положението на 
антената на радиото, след което изключете и включете захранването на Системата, за да се сканират и 
запишат станциите. 
- смяната на станциите става с еднократно краткотрайно натискане на аварийния бутон на 
асансьорното разговорно устройство. При останалите варианти – Бариера и Домофон, също има 
радио, но е малко вероятно някой да пожелае то да бъде включено, затова не сме предвидили начин за 
смяна на станциите.
- ако радиото не намери станции (само шуми), променете положението на антената, изключете и 
включете захранването на Системата, за да сканира отново. Според нашите наблюдения върху 
аварийните разговорни устройства за асансьор най-добър резултат се получава когато антената е 
направена на 'примка' с оста по шахтата на асансьора.
Не свързвайте антената на радиото към метална конструкция!

4. Програмиране
Едно от основните предимства на Системата за контрол на достъп DoAsBar е наличието на няколко 
възможности за програмиране и въвеждане на данни и вие можете в зависимост от ситуацията да 
използвате една или друга от тях.
Локално програмиране с USB кабел: подходящо е за първоначално въвеждане на данни, както и за 
извършване наведнъж на повече промени. Използва се безплатния софтуер по начина, описан по-долу.
Дистанционно програмиране с GSM модем: също подходящо за първоначално въвеждане на данни и 
за извършване наведнъж на повече промени. Спестява необходимостта да ходите до обекта с лаптопа си,
за да направите промените посредством кабел, но за целта трябва да имате закупен GSM модем.
Дистанционно програмиране с SMS и/или DTMF: удобно, ако трябва спешно да промените някои от 



настройките или пък незабавно да менажирате правата на достъп на някои от потребителите, а нито 
имате възможност да отидете до обекта, нито имате подръка модем. Програмирането е есемеси е 
подходящо предимно за домоуправители. Командите са разписани подробно в т. 4.3
4.1 Инсталиране на драйвер за работа с кабел под Windows®
ВАЖНО: Не включвайте кабела преди да инсталирате драйвера, защото Windows ще сложи 
неподходящ драйвер, който после трябва да махате!
Изтеглете драйверите от http://ftp.eta-sys.net/  и ги инсталирайте по следния начин:
Стъпка 1: Кликнете   SIM800_USB_DRIVER 1.1250.0

Стъпка 2: Кликнете   InstallDriver.exe

Стъпка 3 Стъпка 4

http://ftp.eta-sys.net/


Стъпка 5:   инсталацията приключи. Сега вече 
включете захранването и свържете   USB   кабела.
Windows   ще добави новото устройство.

Стъпки 6 и 7  : отидете на   Computer Management 
и се убедете, че виждате   Media Tek USB Port 
(вляво)  .   В нашия случай виждаме   COM9   и при 
стартиране на програмата, когато работим с 
кабел, избираме СОМ9 

4.2 Програмиране с кабел/ модем
Софтуерът    'Елеватор/Бариера'     е напълно безплатен и може да бъде изтеглен от   http://ftp.eta-
sys.net/DoAsBar_1/   
Кликвате върху setup.exe. Бъдете спокойни, софтуерът, който изтегляте, няма по никакъв начин да 
навреди на компютъра Ви :). Можете да го инсталирате на компютъра си и да си 'поиграете', за да се 
запознаете с него и да овладеете основните му функционалности дори преди да сте купили и 
инсталирали  Системата за контрол на достъпа DoAsBar_01 на ЕТА СИС. Пак от там изтеглете и файла 
ReadMe1st.pdf , където е описано първото включване и програмиране стъпка по стъпка.

Първоначална настройка и тест на системата е удобно да направите със софтуера и микроUSB/USB 
кабел, включен между Системата и компютъра Ви. При работа с кабел има предвидена допълнителна 
защита – изисква се парола Ако се свързвате с новозакупено устройство, паролата по подразбиране е 
eta-sys. Повече можете да прочетете в Програмирането стъпка по стъпка -> Работа с USB кабел. 
Принципно работата със софтуера с USB кабел или модем не се различава, така че в описанието 
говорим предимно за работа с модем.  Ако работите с USB кабел, може да преминете директно на т.3 
(виж по нататък: Работи се в следната последователност: т.3) и не е необходимо да затваряте 
връзката, защото тя е локална през USB. 
Важно: преди да се свържете със Системата DoAsBar_01  с USB кабел или модем, изчакайте SIM 
картата да се регистрира в мрежата – светодиодът  LD2/3 трябва да примигва в оранжево или 
зелено.

От пълната функционалност на софтуера можете да се възползвате, ако закупите от нас допълнително  

http://ftp.eta-sys.net/DoAsBar_1/ReadMe1st.pdf
http://ftp.eta-sys.net/DoAsBar_1/
http://ftp.eta-sys.net/DoAsBar_1/
http://ftp.eta-sys.net/DoAsBar_1/


GSM   модем, чрез който ще можете дистанционно да променяте настройките на всички монтирани от 
Вас Системии за контрол на достъпа DoAsBar_01, независимо дали те са във вариант Бариера, Домофон
или Асансьор. Използвате един и същ модем и един и същ софтуер и това може да Ви позволи да 
разширите обхвата на дейността си – например ако сте сервиз за поддръжка на асансьори, защо да не 
започнете да предлагате и монтаж на GSM домофони? Закупуването на GSM модем е еднократна 
инвестиция, а използването му не е свързано с използването на интернет, нито пък с изразходване на 
минутите, включени в тарифния Ви план. Обменът на данни между модема и Системата за контрол на 
достъпа DoAsBar_01 става по CSD (канал данни) и обикновено се тарифира от всички оператори по 
0,05лв/мин. (или пък е безплатен в корпоративна група). Разбира се, при малък брой обекти не е 
икономически обосновано да закупувате модем и вероятно първоначално ще ходите с лаптопа си до 
обектите. Но пък софтуерът Ви позволява да направите всички необходими промени 
(забрана/разрешаване на достъп, изтриване, добавяне или подмяна на кодове, телефонни номера,  
чипове, дистанционни и т.н.)  вкъщи или в офиса и да ги запишете във файл. Тогава на обекта се 
свързвате със Системата за контрол на достъп чрез  микроUSB/USB кабела и изпращате файла за 
секунди.
Концепцията и начина на организация на контрола на достъп са прости и идентични при всички 
варианти: живущите/потребителите се въвеждат по 'апартаменти', като във всеки апартамент може да 
има до 9 потребители (кодове, телефони, чипове, дистанционни). Понятието 'Апартамент' във 
вариантите Асансьор и Домофон може да се използва буквално, но в общия случай се използва, за да се 
обединят групи от потребители – например това могат да са служители от един и същи отдел на някоя 
фирма.  Ако желаете, може да въведете всеки от потребителите в отделен апартамент. Може да се 
разрешава/забранява използването на цели апартаменти или за някои от живеещите в апартамента. На 
един от живущите (управител, домоуправител, касиер) могат да бъдат дадени права да програмира - 
чрез SMS той ще може да  забранява/разрешава достъпа на неплатилите апартаменти, да изтрива или 
подменя изгубен чип/дистанционно.
Въвеждането и менажирането на телефоните на техниците също е бързо и лесно. За целта е обособен 
един служебен апартамент с номер 9999. В този апартамент се въвеждат телефонните номера на всички 
техници и се задават индивидуални права за всеки от тях – кой ще може да програмира, на кого 
достъпът ще бъде разрешен, на кого ще се звъни, кой да получава служебни SMS-и за липса на 220V, 
слаб акумулатор и др.

Ако работите с модем:
В GSM модема трябва да поставите SIM карта с премахнат PIN код. ПИН кода можете да изключите 
като сложите картата в обикновен GSM апарат от меню Сигурност.
  
За да можете да се свързвате с  GSM-комуникатора на DoAsBar_01 посредством  GSM модем,

трябва номерът на симкартата, поставена в модема, да бъде записан в паметта на
 комуникатора и този н  омер да има  право да  програмира. 

Това може да стане по 2 начина:
Първи начин: При първоначално включване на  Системата за контрол на достъпа DoAsBar_01 
изчаквате той да се регистрира в мрежата (LD1 на GSM модула примигва на интервали от 4-5 sec) и да 
започне да примигва в оранжево светодиода LD2/3 (в дясно на LD1), след което му се обаждате през 
GSM модема (чрез софтуера, както е описано по-долу). Системата за контрол на достъпа записва в 
паметта си този номер в апартамент 9999, 'вдига' и можете да започнете да програмирате.
Втори начин: Когато започне да примигва в оранжево светодиода (LD2/3), се обаждате на  Системата за
контрол на достъпа DoAsBar_01 през телефон. DoAsBar_01 ви 'вдига' и започва да тече "разговор" 
(брояча за разговор на телефона отчита времето на разговора), а светодиода започва да примигва бързо 
зелено-червено. По време на този режим ако не натиснете някой от бутоните на телефона (напр. да 
промените някои от настройките) устройството ще прекрати връзката след около 20 sec. По този начин 
номера, от който сте му се обадили първоначално е записан като инсталатор (внимавайте, когато 
телефонът ви е с две сим карти!). След това изпращате от същия номер към устройството SMS с текст:
#=9999_2_xxxxxxxxxx_0100
В този SMS хххххххххх е номерът на сим картата в програмиращия модем, а символа подчертаваща 
черта _ означава интервал (навсякъде, където срещнете символа „_“, въвеждате интервал). Форматът за 
въвеждане на телефонни номера е 0....... - задължително започва с нула и е с дължина от 7 до 15 цифри. 
Ако ще ползвате в модема картата от телефона си, не е нужно да изпращате есемес.



Работи се в следната последователност:
1. Включвате GSM модема (с поставена в него СИМ карта с премахнат ПИН код) към някой от USB

портовете на компютъра, на който е инсталиран софтуера за контрол на достъп

2. Чрез софтуера модемът и Системата за контрол на достъпа DoAsBar_01 осъществяват връзка по 
CSD

3. Ако работите с USB кабел, започвате оттук, но първо изчакайте SIM картата да се регистрира в 

мрежата - светодиодът  LD2/3  примигва в оранжево или зелено.Кликвате  бутон  
'Изтегляне на данни' и след няколко секунди вече разполагате с настройките на  Системата за 
контрол на достъпа DoAsBar_01 (първоначално това са фабричните настройки) и въведените до 
момента апартаменти/потребители (ако има такива). 
3.1. Ако  промяната, която ще правите, няма да отнеме много време (например искате да 

промените само някоя настройка), правите промяната и кликвате бутон 'Изпращане'.  
Препоръчваме след това да изтеглите отново данните и да ги запишете във файл, за да имате 
подръка последната промяна. За Ваше удобство, името на файла, което се генерира 
автоматично, съдържа номера на сим-картата, поставена в аварийния комуникатор с 
интегриран контрол за достъп и датата и часа на създаване на файла, но може да зададете 
друго име по свое усмотрение.

3.2. Ако ще променяте повече неща, преминете към т.4.

4. Кликвате бутон 'Затвори' (когато работите с модем), после записвате като файл и оттук нататък 
можете да правите промени offline (на лентата с бутоните в работния прозорец е изписано в 
синьо „Работите локално“). 

Дотук комуникацията е траяла по-малко от минута и сте похарчили не повече от 5 стотинки (ако 
ползвате USB кабел, не струва нищо). Друга причина да не оставате дълго време 'закачен' с GSM модема
към Системата за контрол на достъпа е, че докато двете устройства си 'говорят', DoAsBar_01 е зает с 
обмен на данни и хората, които активират асансьора/вдигат бариерата/отварят врата, ще могат да 
използват само чипове, код или ДУ, но няма да могат да ползват телефоните си за това.

5. Правите всички необходими промени на настройки и телефони (потребители) и ги записвате като
текстов файл (txt). Името на този файл се генерира автоматично и съдържа датата и часа на 
създаването му. Вие можете да промените това име с избрано от Вас, но Ви препоръчваме да 
запазите датата и часа, за да се ориентирате лесно кой е последния вариант на промените. Не 
променяйте типа на файла – той трябва да остане txt!

6. Свързвате се  със Системата за контрол на достъпа DoAsBar_01 чрез модема и отваряте  

записания в т.5 файл. Кликвате  'Изпращане'->'Изпрати Всичко' или само това, което сте 
променили. Важно: дори да работите с   USB   кабел, който е непрекъснато свързан със Системата 
за достъп, промените, които сте направили, пак трябва да бъдат изпратени, за да се запишат в 
паметта на устройството.

7. Когато процесът на изпращане приключи, изчаквате да излезе надписа File saved! в долния ляв 
ъгъл на работния прозорец. Ако искате може да кликнете бутон 'Изтегляне на данни', за да се 
убедите, че трансферът е успешен. По принцип компютъра и устройството правят контрол на 
трансфера и появата на надпис, че файлът е записан, е достатъчна гаранция.

8. Кликвате бутон 'Затвори', после записвате файла (ако трансферът е преминал успешно, той ще е 
същия като файла, който записахте в т.5) 

Отново комуникацията е траяла по-малко от минута и сте похарчили още около 5 стотинки.



ПРОГРАМИРАНЕТО СТЪПКА ПО СТЪПКА: НАЧАЛЕН ПРОЗОРЕЦ

Това е началният прозорец, който се отваря 
след инсталация на софтуера  DoAsBar_01. От 
падащото меню на „Изберете порт“ правите 
своя избор. Ако не виждате своя порт, 
натиснете 'Опресни'

РАБОТА ЛОКАЛНО
 За да работите локално, избирате „Преглед на 
файл“ . Версията преди 2020г. използвайте, 
ако ще менажирате Аварийно асансьорно 
устройство с интегриран контрол на достъп, 
закупено преди март 2020г, защото то 
поддържа само 360 потребителя + 9 служебни 
потребителя. За базов модул с микро USB 
куплунг на платката изберете 'от/след 2020' 
(тази версия е за до 700 потребителя. 
Натиснете 'Enter' или кликнете “Connect”. Тук 
можете не само да преглеждате и редактирате 
вече подготвени файлове, но и да създавате и 
подготвяте за изпращане нови такива. 
Напомням, че това меню може да се използва 
за да тествате програмата преди да закупите 
Системата за контрол на достъпа DoAsBar_01,
както и без да имате закупени модем/ USB 
четец/ USB приемник.

РАБОТА С USB КАБЕЛ

- Избирате СОМ порта, към който е 
свързан USB кабела

- Ако не виждате COM порта, който 
Ви трябва, натиснете 'Опресни'

- Избирате начин на свързване 
„Локален Кабел“

- Въведете парола. Ако се свързвате с 
новозакупено устройство, паролата по 
подразбиране е eta-sys

- Натиснете 'Enter' или кликнете 
“Connect”



Сменете паролата с избрана от Вас в 
съответното поле (долу вляво на работния 
прозорец).
Паролата може да бъде с дължина до 20 
символа. Можете да използвате цифри, 
латински букви – главни и малки и 
препинателни знаци с изключение на запетая.

РАБОТА С GSM МОДЕМ

- Избирате СОМ порта, към който е свързан 
модема
- Избирате начин на свързване „През модем“
- Въвеждате номера на СИМ картата, 
поставена в  Системата за контрол на достъпа 
DoAsBar_01.
Напомняме, че  трябва номерът на сим 
картата, поставена в модема, да бъде 
записан в паметта на Системата за 
контрол на достъпа с право да го 
програмира (по-напред в описанието са 
дадени двата начина това да бъде направено)
- Кликвате върху “Connect”

ПРОГРАМИРАНЕТО СТЪПКА ПО СТЪПКА: РАБОТЕН ПРОЗОРЕЦ

Така изглежда работният прозорец, в който има няколко основни полета (секции):



I. Лента на инстументите и състоянието (Tools strip & status), разположена хоризонтално в 
горния край на прозореца. При посочване на иконка с мишката, под нея се появява надпис, 
посочващ предназначението й.

 Иконките отляво надясно са:
„Нов файл“ - при първоначално стартиране в режим „Преглед на файл“ автоматично се отваря нов 
файл – всички полета са празни както на фигурата по-горе – и можете да започнете работа. Отварянето 
на нов файл след като вече сте работили и имате въвеждани данни, ще ги изтрие, затова е добре първо 
да ги запишете!
„Прочети локален файл“ - отваря вече записан файл, при което полетата в работния прозорец се 
попълват автоматично и можете да ги коригирате, изтривате, допълвате или изпращате.
„Запиши в локален файл“ - отваря се директорията, в която сте работили последно; можете да я 
променяте по обичайния начин. По-подробно за файла, който се генерира, можете да прочетете в т.5 от 
описаната по-горе последователност на работа. ПРЕПОРЪКА: винаги пазете файл с последните 
направени промени за всеки от обектите си. Така, ако допуснете грешка, ще можете да 
възстановите предишното работно състояние.
„Изтегли настройките“ - синята иконка е активна само в режим на комуникация на Системата за 
контрол на достъпа DoAsBar_01 с GSM модем или USB кабел (виж т.3 от  описаната по-горе 
последователност на работа)

„Изпрати настройките“ -  червената иконка е активна само в режим на комуникация на Системата за 
контрол на достъпа DoAsBar_01 с GSM модем или USB кабел.  Можете да избирате дали да изпратите:
- „Изпрати само времената“ означава изпращане само на системните настройки (в случай, че сте 
променили само някои от тях, а не сте работили върху списъка с потребителите)
- „Изпрати само телефоните“ - в случай, че сте променили само права или кодове на достъп в списъка с 
потребителите
- „Изпрати всичко“ – и системните настройки, и телефоните

„ReadLog” (Прочети лога на събитията) – тази иконка е активна само в режим на комуникация на 
Системата за контрол на достъпа DoAsBar_01 с GSM модем или USB кабел. 

В лога на събитията се записват само 'отварянията' с телефон. Причината: В жилищните кооперации 
много от живущите отварят безразборно на всеки, който позвъни и след това отричат, че те са отворили. 
Сега вече можете да го докажете, ако желаете, но трябва да знаете, че във файла се записват последните 
1000 събития.



„Нулирай всички броячи“ -  иконката е активна само в режим на комуникация на Системата за 
контрол на достъпа DoAsBar_01 с GSM модем или USB кабел. Всяко използване на асансьора от някой 
от апартаментите се записва автоматично в „Брояч“. Ако живущите плащат на основата на това колко 
пъти са използвали асансьора за месец, след изтичането на този месец, всички броячи трябва да бъдат 
нулирани с кликване върху тази иконка. Следвайте последователността:
- „Изтегли настройките“
- „Нулирай всички броячи“
- „Затвори връзката“ 
- проверете и запишете броячите на всеки от апартаментите- пишете номера на апартамента в секция 
„Апартамент“ и натискате Enter. Записвате числото, появило се в жълтото поле „Брояч“ и т.н.ВАЖНО: 
данните от брояча не се помнят във файл. Можете да ги запишете само преди да сте затворили 
прозореца на приложението!
Надпис в синьо „Работите локално“ - подсеща, че можете спокойно да работите, без да блокирате 
достъпа.
Надпис в червено „Блокирате телефона“ и активен червен бутон „Затвори“ - подсеща, че е 
препоръчително да затворите връзката по описаните в т.4 от последователността на работа причини.
„U=” -  в режим на комуникация на Системата за контрол на достъпа DoAsBar_01 с GSM модем показва
стойността на захранващото напрежение
„GSM:” в режим на комуникация на Системата за контрол на достъпа DoAsBar_01 с GSM модем 
показва силата на GSM сигнала. Ако плъзгачът е оцветен в червено, се препоръчва да помислите за 
смяна на антената с по-мощна.

II. Системни настройки
Системните настройки касаят предимно работата на Системата за контрол на достъпа DoAsBar_01 като 
разговорно устройство при аварийна ситуация. Тези параметри могат да бъдат променяни и по познатия 
досега начин с SMS или DTMF от номерата на техниците с право да променят настройки.
Параметрите на системните настройки са много важни, затова софтуерът няма да Ви позволи да 
запишете или изпратите празен файл и ще Ви подсети кои полета сте оставили непопълнени.

Примерна конфигурация
Общо телефони – до 700 бр. - недостъпно за попълване поле; 
програмата го попълва с броя на въведените потребители (тук се 
включват както тези, които активират асансьора с телефон, така и 
тези, които ползват чип/карта/ДУ/код)
Брой четци: това поле се поълва автоматично в зависимост от броя
присъединени и адресирани допълнителни периферни модули – 
четци, клавиатури и приемници.
Брой цикли звънене – колко пъти ще бъдат прозвънени номерата 
на техниците, ако междувременно никой от тях не вдигне. В случая
сме записали 1: след натискане на бутона при авария, започва 
прозвъняване на техниците в последователността, в която са 
записани в апартамент 9999. Ако никой не вдигне, прозвъняването 
спира и бедстващите трябва отново да натиснат бутона. Вариант 
Домофон: всички телефони, записани в съответния апаратамент, се 
прозвъняват последователно веднъж (когато някой вдигне, 
прозвъняването спира)
SMS – и при отпадане на 220 волта и при слаба батерия. Ако няма 
отметки – есемеси не се изпращат. Право да получават есемеси 
имат само записаните в апартамент 9999.

Задръжка Бутон/с – времето в секунди, за което трябва да бъде задържан натиснат бутона, така че да 
започне прозвъняване. Има значение само в случай на добавен аудио модул  с микрофон, говорител и 
светещ бутон за повикване.
От етаж до етаж – времето за достигане на асансьора от етаж до етаж; за останалите варианти на 
контрол на достъп записвайте нула. Когато това време е нула, към входа на разглобяемата двойка-клема 
най-долу в ляво (вж схемата) може да се свърже незадържащ бутон за отваряне на вратата отвътре.
Реле в режим ИМПУЛС – този параметър касае работата като контрол на достъп и е за съвместимост 
със старата версия до март 2020. Функцията за контрол на достъп на Системата за контрол на достъпа 
DoAsBar_01 ще бъде активна, ако имате зададено Време Реле, дори и да няма отметка в това поле.



Време Реле/с – това е времето, за което релето ще остане в промененото състояние (напр, за асансьор – 
времето, за което бутониерата ще бъде активна). 
Тестов SMS/ч – през колко часа устройството да изпраща есемес, за да знаете, че функционира. Ако не 
искате да се изпращат такива есемеси, запишете нула както е в случая (не можете да оставите полето 
празно).
Всички есемеси се получават от тези от техниците от апартамент 9999, които имат отметка в 
съответното поле (по-подробно ще обясним това в раздела АПАРТАМЕНТ 9999 = ТЕХНИЦИ)
Парола – необходима е само при работа с USB кабел. Паролата може да бъде с дължина до 20 символа. 
Можете да използвате цифри, латински букви – главни и малки и препинателни знаци с изключение на 
запетая. Фабричната парола е eta-sys

III.  Апартамент и Телефонен лист

Секцията „Апартамент“ е работното поле, в 
което въвеждате телефонните номера, 
кодовете за достъп или кодовете на чиповете 
или на ДУ.
- Има предвидени до 9 потребителя за 
апартамент, наречени условно Тел. 1, Тел.2 ....
Тел. 9 – в празното поле се въвежда или 
телефон или код 
- Следват 3 кутийки, в които се поставят 
отметки:

-- Прг – поставя се отметка само на телефонен номер и само на този от живущите, който ще има право с
SMS да разрешава/забранява достъп. Обръщам внимание, че програмирането от живущите може да 
става само с SMS и те могат да използват телефоните си за достъп както всички останали живущи. 
-- Разр – поставената отметка означава разрешен достъп (т.е. този потребител може да активира 
бутониерата/бариерата/входната врата и т.н. за зададеното в Системни настройки време с телефон, код,  
чип или ДУ)
-- Звън – отметка се поставя само на телефонни номера. Във вариант Домофон във всеки от 
апартаментите трябва да има записан поне един телефонен номер. Във вариант Асансьор означава, че 
на този телефон се звъни в аварийна ситуация и там отметка се поставя само за номерата на техниците, 
въведени в служебния апартамент с номер 9999. Дори да бъде поставена неволно за някой от 
потребителите от истинските апартаменти, на него няма да му се звъни.

ВЪВЕЖДАНЕ НА АПАРТАМЕНТИ

Спазвайте следната последователност при въвеждане:
1. Кликнете с мишката върху кутийката до № (курсорът започва да примигва в полето, а над 

него се появява символът за ангажиран с процес компютър - въртящото се кръгче)
2. От клавиатурата въведете номера на апартамента – число от 1 до  999. Можете да въвеждате 

апартаментите в произволна последователност, после програмата ще ги подреди. Само номерът 
на служебния 'апартамент' 9999 е четирицифрено число.

3. Натиснете клавиш Enter (курсорът ще премине в полето за въвеждане на Тел.1)
4. От клавиатурата въведете телефонен номер или код за достъп за този потребител. Форматът

за въвеждане на телефонни номера е 0....... - задължително започва с нула и е с дължина от 7 до 
15 цифри.

5. Задайте правата на този потребител (тоест поставете отметки където е необходимо)
6. Ако трябва да въвеждате още хора за този апартамент, с мишката се придвижете до полето за 

въвеждане на следващия Тел
7. Повторете стъпки 5 и 6 докато въведете всички потребители за този номер апартамент
8. Когато приключите с въвеждането на всички от апартамента, с мишката кликнете отново 

върху полето № на апартамент.  Случват се две важни неща: въведените до момента данни се 
преместват вдясно в секцията „Телефонни номера“, а полетата в секцията „Апартамент“  се 
изпразват и са готови за въвеждане на нови данни.



Когато доближите непознат таг, ако сте с RFID четец или натиснете бутон на непознато ДУ, ако 
сте с  RF приемник, или въведете непознат код през клавиатурата, новият код се изписва най-горе 
в лентата на инструментите на прозореца на софтуера.

 Ако в момента въвеждате кодове на апартамент и искате да добавите новия, кликнете двукратно в 
полето за телефонен номер на желаната позиция. Новият код ще се попълни автоматично. 

Пример за въвеждане на апартамент:

В горния пример илюстрираме въвеждането на потребителите в апартамент №8.
 за Тел. 1 е въведен код, защото ще използва чип; има отметка Разр, следователно е разрешен
 за Тел. 2 е въведен телефонен номер, защото ще използва телефона си за активиране на релето 

(бутониерата, бариера, врата и т.н.); има отметка Разр, следователно е разрешен; има отметка Прг,
следователно ще може с SMS да забранява/разрешава достъп на останалите потребители (напр. 
това е домоуправителя на сградата).

 за Тел. 3 е въведен телефонен номер, защото ще използва телефона си за активиране на 
бутониерата/бариерата/входната врата (релето); има отметка Разр, следователно е разрешен; има 
отметка Звън: това означава, че във вариант Домофон той ще получава обаждания. Във вариант 
Асансьор независимо от отметката комуникаторът няма да позвъни на този номер. Във вариант 
Бариера има опция да се звъни на такива номера, ако има монтирана клавиатура

 за Тел. 4 е въведен код, защото ще използва чип; има отметка Разр, следователно е разрешен
Обърнете внимание, че в този момент секцията Телефонен лист вдясно е празна (няма въведени 
потребители до момента), а в секцията Системни настройки в полето Общо телефони има нула. 

Клик-клик



Причината е, че въведените в секцията Апартамент данни са със статус на чернова докато не бъде 
изпълнена стъпка 8 от описаната по-горе последователност на въвеждане. Ето как изглежда прозорецът 
след стъпка 8:

А ето как ще изглежда прозорецът след въвеждане на още апартаменти:

Тук сме въвели още два апартамента с номера 1 и 6. Обърнете внимание, че в секцията „Телефонен 
лист“ те са подредени по възходящ номер на апартамент, а не в последователността, в която сме ги 
въвеждали. Да разгледаме по-подробно секцията „Телефонен лист“. Там за всеки потребител има 
отделен ред, в който е описано:

 към кой апартамент принадлежи (групичката от първите 4 цифри)
 кой по ред е записан в този апартамент (следващата цифра)
 телефона или кода му за достъп
 правата му (последната групичка от 3 цифри отговаря на Прг+Разр+Звън: нулата означава, че 

няма отметка и тази опция не му е разрешена; единицата – има отметка в съоветната кутийка и 
опцията му е разрешена)

Нека разчетем 0006 2 0878859901 000: потребителят, записан като Тел. 2 в апартамент 6 е избрал да 
ползва асансьора/бариерата/входната врата с телефона си - телефонен номер 0878859901; няма права да 
програмира Прг=0; в момента не му е разрешен достъп Разр=0; не му се звъни Звън=0.
Напомняме: всички промени, които правите, трябва да бъдат изпратени към устройството, за да 

се запишат в паметта му: Кликвате  'Изпращане'  ->'  Изпрати Всичко' или само телефоните 
или само настройките - това, което сте променили.



КОРИГИРАНЕ НА АПАРТАМЕНТИ, ПОТРЕБИТЕЛИ И ПРАВА
Подобно на въвеждането:
1. Кликнете с мишката върху полето № в секцията Апартамент
2. От клавиатурата въведете номера на апартамента, за който ще правите промени
3. Натиснете клавиш Enter и полетата ще се изпълнят с въведената до момента информация.
4. Направете промените 
5. За да се запишат направените промени, отново кликнете с мишката въху полето №
 След приключване на работа използвайте бутон „Изпрати“ за запис в Системата   DoAsBar_01
В примера по-долу сме показали как с помощта на бутон „Разреши“ в секцията Апартамент се 
разрешава едновременно достъпа на всички живущи в апартамент 6 от предходния пример:

Обърнете внимание, че след използването на бутон „Разреши“,  той се превърна в бутон „Забрани“. 
Този екран илюстрира изпълнението на стъпки 1 до 4. Направените току-що промени са все още със 
статус чернова – в телефонния лист тези потребители са със старите права 000, а не с новите 010. За да 
се запишат направените промени, изпълнете стъпка 5 (от този раздел на упътването) и прозорецът вече 
ще изглежда така:

След приключване на работа използвайте бутон „Изпрати“ за запис в Системата   DoAsBar_01
ИЗТРИВАНЕ НА АПАРТАМЕНТИ, ПОТРЕБИТЕЛИ И ПРАВА

1. Кликнете с мишката върху полето № в секцията Апартамент
2. От клавиатурата въведете номера на апартамента, за който ще правите промени
3. Натиснете клавиш Enter и полетата ще се изпълнят с въведената до момента информация.
4. Изтрийте номерата/кодовете, които желаете. За да изтриете апартамент, изтрийте всички 
потребители от този апартамент (не е необходимо да махате отметките от кутийките с правата)
5. За да се запишат направените промени, отново кликнете с мишката въху полето №
След приключване на работа използвайте бутон „Изпрати“ за запис в Системата   DoAsBar_01



АПАРТАМЕНТ 9999 = ТЕХНИЦИ
В служебния апартамент 9999 се въвеждат телефонните номера на всички техници и се задават 
индивидуални права за всеки от тях – кой ще може да програмира, на кого достъпът ще бъде разрешен, 
на кого и в каква последователност ще се звъни. Въвеждането, коригирането и изтриването на 
телефонните номера на техниците става по описания по-горе начин. Има няколко основни положения, 
които трябва да се знаят и задължително да се спазват:

1. Броят на телефоните е ограничен до 9 
2. Номерът на симкартата, поставена в GSM модема, задължително трябва да бъде записан в 

паметта на Системата за контрол на достъпа и този номер да има право да  програмира.
3. На GSM модема не се звъни. Правата му трябва да бъдат от типа '0100' или '0110'. Няма значение 

като кой номер (Тел.) е записан. В примера в прозореца подходящи за модем права са дадени на 
Тел.4

4. Последователността на записване на номерата има значение само при прозвъняването при 
аварийна ситуация (вариант Асансьор). Винаги се прозвъняват само телефоните с отметка в 
полето 'Звън' и винаги се прозвъняват според последователността на записване Тел.1 , Тел.2 , 
Тел.3.... Тел.9

5. Тези от техниците от  апартамент 9999, които имат отметка Прг, могат да програмират както с 
SMS, така и с DTMF команди

6. На всички записани в апартамент 9999 телефонни номера Системата за контрол на достъпа 
DoAsBar_01 винаги ще 'вдига', тоест те няма да могат да ползват телефона си за да използват 
правото си на достъп както го правят живущите, а ще могат да го правят с DTMF команди – с 18 
или 55 ще включват релето, с 10 ще го изключват. Затова за техниците от апартамент 9999 няма 
смисъл да се поставя отметка за „Разр“ (не е проблем, ако сте я сложили – не помага, но и не 
пречи). Идея: Почти всеки от нас вече има по два телефонни номера. Можете да запишете 
вторите телефонни номера на техниците, които посещават обектите, в друг апартамент – 
например 9000, само с права „Разр“.  Така те ще имат достъп без да се налага да използват DTMF
команди. Друг прост начин е да си имат програмиран един чип, ДУ или код. 

7. За разлика от версията от преди март 2020г, в апартамент 9999 има една допълнителна отметка 
'SMS'. Номерата с отметка в това поле получават SMS-и (ако сте активирали някои от SMS-ите).

8. Възможно ли е някои от номерата в апартамент 9999 да бъдат с права 0000? Какъв е смисълът? 
Това може да са служители на фирмата, които са в отпуск за 2 седмици. За да не ги изтривате, 
може просто да махнете отметките, дефиниращи правата им, а като се върнат, да ги поставите 
отново.

Разгледайте внимателно и използвайте следната Таблица на правата за ап. 9999 при задаване правата 
на отделните служители:



'х000'
Няма право да програмира. Не му се звъни. Може да звъни на Системата за контрол на 
достъп, да превключва релето и да проведе разговор, ако като периферия има аудио модул 
или клавиатура с микрофон и говорител. Ако първата цифра е 1 (х=1), получава SMS-и

'х110'
Има право да програмира с SMS и DTMF; не му се звъни. Такъв тип права се задават за GSM 
модема и/или за собственика на фирмата. Ако първата цифра е 1 (х=1), получава есемеси.

'х100' Като '110'

'х011' Звъни му се при авария; получава позвъняването в зависимост от това под кой пореден номер
е записан. Може да позвъни на Системата и да проведе разговор, ако периферията го 
позволява. Може да превключва релето. Ако първата цифра е 1 (х=1), получава SMS-и

 'х001' Като '011'

'х101' Има право да програмира с SMS и DTMF. Звъни му се при авария; получава позвъняването в 
зависимост от това под кой пореден номер е записан. Може да позвъни на Системата и да 
проведе разговор, ако периферията го позволява. Може да превключва релето. Ако първата 
цифра е 1 (х=1), получава SMS-и

'х111' Има права като '101'

РЕСЕТ

В определени ситуации може да се наложи прехвърляне на собствеността на Системата за контрол на 
достъпа DoAsBar_01 на друга сервизна фирма. В случаите с интегриран контрол на достъп това не 
може да бъде направено по начина на ресетване на аварийните асансьорни комуникатори - със 
съобщение (SMS) с текст RESET (с главни букви). Тук подходът е различен, защото целта е частта с 
контрола на достъп да остане непроменена и да не се налага събиране и препрограмиране или повторно 
въвеждане на кодове и телефонни номера.
Ресет се прави като се изтрият ВСИЧКИ номера от служебния Апартамент 9999. След Ресет 
светодиодът LD2/3 в базовия модул започва да примигва в оранжево и да очаква обаждане от 
модем или от телефон. Ресетът НЕ променя системните настройки, нито пък кодовете за достъп.

Log-ИСТОРИЯ НА СЪБИТИЯТА
 

Системата за контрол на достъпа DoAsBar_01 съхранява брояч с броя на достъпа за всеки апартамент и 
отделно Log на над 1000 събития отваряне с телефон. Log-ът може да бъде изтеглен с USB кабел или 

модем чрез иконата   и записан с   , като в този случай ще Ви се предложи име във вида 
Log_20200324 12:00.txt съдържащо годината,месеца, датата и часа на Log-файла. 

4.3 Смяна на настройките с SMS и/или DTMF

Право да сменят настойки имат само потребителите с право да програмират (виж раздел III Апартамент 
и Телефонен лист). Техниците от апартамент 9999 (понятието 'апартамент' е разяснено по-нататък в 
текста) с права да програмират могат да правят това с SMS и/или DTMF. Записаните в останалите 
апартаменти с права да  програмират, могат да правят това само с SMS. Внимавайте с оторизацията на
правото за програмиране – ако лицата, които могат да го правят, са много, те трябва да 
поддържат комуникация помежду си, иначе неминуемо ще настъпи объркване.

4.3.1 Команди за управление с SMS и/или DTMF

Достъп / Разблокиране на асансьора
Командата сработва релето за програмираното време

 или   или SMS с текст
18

Команда

55

Команда

OPEN

Команда



Включва аварийното осветление на асансьора за още един час
Командата светва аварийната лампа на асансьора за още 1 час, ако няма 220V. 

Команда
4.3.2 Команди за промяна на системни настройки с SMS и/или DTMF
Спазвайте точно указанията за изписване на командите в SMS-а.  При командите за промяна на 
системни настройки не се използват интервали. Можете да изпращате няколко команди в един 
SMS. Отделните команди се отделят  със  запетая. С един SMS можете да изпращате няколко 
команди. Tе се изпълняват по реда на изписване, затова ако ще слагате команда, която иска от 
устройството връщане на SMS, за да проверите какво сте направили - сложете го накрая.
Ако има непълна или грешна команда, не се изпълнява и всичко след нея. 
При програмиране с DTMF сигнали изчаквайте да чуете 2 къси тона преди въвеждане на 
следваща команда!

Програмиране работата на Зона 1
Зона 1 следи времето за преминаване на кабината на асансьора от етаж до етаж и ако се 

просрочи, дава сигнал да се подготви за работа аварийното разговорно. Може да се активира с подаване 
на 0 или +12V, съответно 'Управление' е 0 или 1.

Фабрично: 1005  Z1Type+ Z time=5s
Команда

Управление Време 000...255 сек.

0 или 1

За време задължително въвеждайте 3 цифри – например време 4 секунди се задава като 004

Програмиране работата на Зона 2
Зона 2 следи колко време се държи натиснат бутона за аварийно обаждане на аварийното 

разговорно за асансьор. Когато се държи по-дълго от зададеното време, дава сигнал да се набере 
сервиза. 

Фабрично: 003  B time=3s

Команда Време 000...255 сек.

И тук за време  въвеждайте 3 цифри.

Програмиране работата на изходите
Имате на разположение 2 изхода:
 изход 1 – Реле 1 в GSM-блока
 изход 2 – Реле 2 за допълнително външно реле

Когато се зададе време на релето от 01 до 99 сек., то ще се включи за толкова време;
ако времето е 00, ще остане включено до получаване команда за изключване  '10',

Фабрично:105  Out1=0, Out1Type=Pulsed  ReleTime=5s

Команда Време 00...99 сек.

Програмиране режима на изходите при обаждане от телефон
Когато системата работи с два релейни изхода, трябва да се настрои кой изход да се включи при 
входящо обаждане. Възможни са следните режими на работа:

Режим 1- сработва Реле 1 и затваря връзката. 
Режим 2- сработва Реле 2 и затваря връзката
Режим 3- вдига и ползвателя избира от клавиатурата на телефона си комбинации 51 или 52. Така 

можете да управлява съответно Реле 1 или Реле 2. Комбинацията 55 също работи и управлява Реле 1.

28
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#= D12_

Фабрично:1
Команда     Режим телефон

Изборът на Режим 1 или  Режим 2  ограничава отваряне с обаждане по телефон само на врата 1 или 
врата 2, но пък тези режими са безплатни и лесни за използване от крайния потребител.

Програмиране изпращането на служебни SMS-и 
Служебните SMS-и се получават от техници поддържащи системата, които имат програмирана 

отметка 'SMS'  в правата на телефонния си номер. Може да се получават SMS AC за липса на 220V, Batt 
слаба батерия, Elevator trouble засядане на асансьора. Сложете 1 за разрешаване на съответния SMS, 0 
за забрана:

Фабрично: 000 

Команда 

                     AC         Batt  Machine trouble

Програмиране изпращането на тестови SMS-и 
Ако зададете число от 000 до 255,  на толкова часа техници поддържащи системата, които имат 

програмирана отметка 'SMS'  в правата на телефонния си номер ще получават SMS 'Test OK!' .
Ако зададете 000 – няма за се изпращат тестови SMS-и.

Фабрично: 000     Test=0h

4.3.3 Команди за менажиране на достъпа от потребители
Форматът на командите за менажиране на достъпа включва интервали. Не пропускайте да 
поставите интервал, където е необходимо, но и не пишетете излишни такива. В описанието по-
долу навсякъде, където видите подчертаваща черта _, трябва да поставите интервал. След 
команда #= няма интервал.Останалите правила са същите като тези при командите за промяна на
системните настройки.

Забрана за ползване от цял апартамент
Изпратете SMS с текст:

Команда

   Апартамент    Голяма или малка буква D, изписана на латиница

Внимание – между номера на апартамент и буквата   D   трябва да оставите интервал! Буквите са латински, могат да бъдат 
малки или големи (  D или d)  .   Може де се изпише и цялото 'Disable  '  .

Пример за забрана с един есемес на няколко апартамента: ап. 6, ап. 1 и ап. 8 :

#=6 D,#=1 d,#=8 d

*9 11 1

Искане на помощен SMS
Командата ще Ви изпрати HELP SMS с текст в зависимост от правата Ви в системата. 

Проверка на настройките и параметрите на системата
Командата ще Ви изпрати SMS с текущите настройки и параметри като обхват на GSM мрежата, 

захранващо напрежение и др. 

Време, часа

*0 024

Команда

**

Команда

##

Команда

*64 1



Разрешение за ползване от цял апартамент
Изпратете SMS с текст:

Команда

       Апартамент    Голяма или малка буква Е, изписана на латиница

Внимание – между номера на апартамент и буквата   Е     трябва да оставите интервал! Буквите могат да бъдат малки или големи
'E' (или 'e') на латиница . Може де се изпише и цялото 'Enable'.

Забрана за ползване от отделен потребител
Изпратете SMS с текст:

Разрешение за ползване от отделен потребител
Изпратете SMS с текст:

Изтриване на код на потребител за даден апартамент 

Изпратете SMS с текст:

Подмяна на код на потребител за даден апартамент

Изпратете SMS с текст:

#= 12_ 1_ 0878847002_ 010

Команда Апартамент Нов код Права Индекс на стария код

'Нов код' – може да е код на чип/ДУ или телефонен номер

Интервали има между апартамента и поредния номер; между поредния номер и кода, между кода и 
правата!

Добавяне на код на потребител за даден апартамент

Изпратете SMS с текст:

Команда

Апартамент Индекс Нов код Права

'нов код' – може да е код ,чип, ДУ или телефонен номер

СПРАВКИ

Справките с SMS са по-подходящи за домоуправител, но и на Вас могат да Ви бъдат полезни. 
Правилото е: „Замествате със звездичка '*' всичко, което не знаете“.

Важно: тук използвате команда #, а не #=! След команда # няма интервал.

Апартамент

#= 1_ d12_

Команда
Индекс Голяма или малка буква D на латиница

Апартамент

#= 1_ Е12_

Команда
Индекс Голяма или малка буква Е на латиница

Апартамент

#= 322_

Индекс

#= Е12_

#= 1_ 1234_ 01012_

Команда Команда



По апартамент: 

Ето как ще зададем въпрос „Кажи ми колко и какви са кодовете на хората в апартамент 4?“ 

   или

                           Апартамент    Индекс                                                                  Апартамент

За онези от вас, които монтират нашите GSM дайлери и Аварийни разговорни без контрол на достъп: 
тук SMS #1 ще върне записаните в апартамент 1 потребители. Ако искате да получите само 
кодовете/номерата на техниците, изпратете #9999 

Търсене по част от код или номер:
Команда

Апартамент Индекс Търсена част от код/тел

Това е все едно въпрос „Кажи ми в кой апартамент и под какъв пореден номер е човека, в чийто код има 
цифрите 5891?“ 

5. Работа
Със Системата за контрол на достъпа се работи просто – в зависимост от монтираната 

конфигурация и въведените кодове/телефонни номера, потребителят набира код, поднася таг, натиска 
дистанционно, звъни на комуникатора с телефона си или изпраща SMS с текст 'OPEN'. Ако кодът е 
валиден и разрешен, на човека се предоставя достъп.

Достъп с код: Бутоните с цифри служат за въвеждане на кода. Бутон '#' изчиства въведеното до 
момента, ако е допусната грешка. Бутон 'Камбанка', натиснат самостоятелно, служи само за събуждане и
осветяване на клавиатурата, ако в тъмно помещение не се виждат добре бутоните. Натискането на бутон 
се индицира със звуков сигнал. Докато набирате кодовата комбинация, не правете паузи между 
отделните цифри по-големи от 5 секунди, защото в противен случай въведеното до момента ще се 
изчисти.

След набиране на необходимия брой цифри (4) клавиатурата ще издаде потвърдителен звуков сигнал и 
зелен светодиод ще присветне в прозорчето най-горе, за да индицира, че е въведен верен код, при което 
вратата ще се отключи/бариерата ще се вдигне за програмираното време. Ако кода е грешен, 
клавиатурата ще издаде отрицателен звуков сигнал и ще присветне червен светодиод.

Защита срещу опит да се 'налучка' код: На 10-я грешно набран код клавиатурата започва да свети в 
червено, блокира се за 30 секунди и започва да свири като сирена.

Допълнително разяснение се изисква само за работата като домофон-интерком. При домофона 
има задължително 13-бутонна клавиатура с вградени микрофон и високоговорител. Посетител, който 

иска да се обади на даден апартамент/отдел набира номера на апартамента и натиска бутон . 
Това предизвиква обаждане до номерата в този апартамент, които имат отметка 'Позвъняване' по ред от 1
до 9. Ако някой вдигне, може да говори с посетителя и при необходимост да му отвори/разреши достъп, 
набирайки '55' от клавиатурата на телефона си. След прекратяване на разговора, номера с който е 
говорено се запомня за 1 мин. от Системата за контрол на достъпа и ако посетителя пожелае да говори 
пак със същия апартамент, направо се избира този номер, за да не започват обясненията отначало. Ако 
първият от прозвъняваните не вдигне, започва набиране на следващите (ако има такива).

Ако  Системата за контрол на достъпа се използва за асансьор, за да работи и като аварийно 
разговорно то той трябва да е окомплектован с аудиомодул с микрофон и говорител и светещ бутон за 
повикване. Натискането на този бутон за определено време предизвиква обаждане до номерата от 
апартамент 9999, които имат отметка 'Позвъняване' по ред от 1 до 9. Така може да се проведе разговор с 
техник от асансьорната фирма.

 Ако  Системата за контрол на достъпа се използва за управление на бариера и също е 
окомплектована с аудиомодул, на някой от телефоните 9999 може да се въведе телефон на 
охраната/портиера с разрешено 'Позвъняване'. Тогава посетителя натискайки бутона ще се свърже с 

# *_ 5891*_

# 4# *4_



телефона на охраната. Ако те преценят, могат да отворят с комбинацията '55' или '18'от телефона си.
6. Възможни проблеми и отстраняването им

Включен е адаптера и акумулатора, но нищо не свети. Вижте дали светодиода Power до буксата на 
адаптера в базовия модул  Do_As_Bar свети – той показва дали адаптера работи. 

       Ако не - проверете контакта и адаптера и дали буксата е включена добре. 

       Ако да - проверете полярността на клемите на акумулаторната батерия

                               - проверете за 'късо' по кабелите до клавиатурата/четеца/RF приемника и бравата

        - проверете предпазителя 'Fuse 1,6A' в  GSM блока и ако трябва го подменете с друг 
          по възможност БАВЕН предпазител.

Ако клавиатурата мига периодично в червено, няма връзка със Системата за контрол на 
достъп Do_As_Bar. Проверете кабела, връзките, дали металната част на проводниците е добре захваната
в клемите, поляритета спазен ли е.

Ако една минута след включването, светодиодът за статус '  LD2/3  ' в    GSM   блока мига:

            - оранжево – няма програмирани телефони в апартамент 9999

 - червено – невалидна SIM-карта или наличен PIN-код. Изключете акумулатора и адаптера, 
извадете SIM-картата и я поставете в телефон, за да проверите картата.

 Всичко работи, клавиатурата  /четеца/  RF   приемника   издава потвърдителен сигнал, но 
вратата не се отваря/  бариерата не се вдига/асансьорът не тръгва. Проверете дали релето, 
разположено до клемите за ел-магнитната брава в базовия модул на Системата за контрол на достъп 
Do_As_Bar  превключва при набиране на верен код. Ако да - повредата е в електромагнитната брава или 
кабелите до нея.

ГАРАНЦИОННА КАРТА 

Система за контрол на достъпа   DoAsBar_01

Сериен No: .................................................................................................. .......

Дата на покупка: .........................................

№ на фактура:....................................

Гаранционни условия: 

Гаранционното обслужване се състои в безплатна поправка на всички  фабрични дефекти, възникнали в процеса на 

нормална експлоатация на устройството по време на  гаранционния срок - 2 години. 

Гаранционният срок започва да тече от датата на продажба. Датата на продажба се удостоверява с копие на 

гаранционната карта и/или фактура. При невъзможност да бъдат представени такива копия, гаранционният срок ще 

бъде признат като за дата на продажбата се счита датата на производство, закодирана в серийния номер. Серийният 

номер е изписан на стикера, залепен вътре в кутията на базовия модул на Системата за контрол на достъп DoAsBar 

под акумулатора. 

Ремонът и монтажът се извършват САМО ОТ ПРАВОСПОСОБНИ СПЕЦИАЛИСТИ. Гаранционното и 

извънгаранционно обслужване се извършва в офиса на ЕТА СИС ООД в гр. Варна.  Клиентът има грижата и 

отговорността да изпрати устройството на адреса на производителя за своя сметка! Ако характерът на повредата е 

такъв, че се покрива от гаранцията, Производителят за своя сметка връща след ремонта устройството на Клиента.

 Гаранцията не се отнася до повреди:

 причинени от  неправилна употреба и/или лоша поддръжка

 настъпили при транспортиране

 настъпили вследствие на природни бедствия, токови удари, работа в агресивна околна среда (конденз, влага, 

прах, химикали, течности и др.)

 настъпили вследствие на вандалски действия и/или опит за кражба

В тези случаи ремонтът се извършва срещу заплащане.
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