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TEC 1

• Należy pamiętać, że automatyczne systemy bram muszą być instalowane wyłącznie przez 
wykwalifikowany personel techniczny, w pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami.

• Przed przystąpieniem do instalacji należy sprawdzić, czy wartości podane w rozdziale 
„Dane techniczne” są zgodne z aplikacją.

• Ten produkt został zaprojektowany do sterowania napędami do otwierania drzwi i bram. 
Każde inne użycie produktu będzie uznane za niewłaściwe.

Klawiatura dwukanałowa jest aktywowana dopiero po wprowadzeniu odpowiedniej 
kombinacji. Zaprojektowana do instalacji wewnątrz i na zewnątrz. 
Zapewnia to najwyższy poziom bezpieczeństwa, ponieważ przesyłany kod jest zmieniany 
przy każdej sesji transmisji.
Zasięg transmisji to 200 m w przestrzeni otwartej i 35 m w pomieszczeniach.
Szacunkowa żywotność baterii zapewnia 2 lata pracy klawiatury przy 10 transmisjach 
dziennie.

Sygnał dżwiękowy Status

1 krótki sygnał dźwiękowy           Dzwięk klawiatury

1 długi sygnał dźwiękowy             Automatyczne wyłączanie

3 długie sygnały dźwiękowe        Potwierdzona modyfikacja kombinacji

5 krótkich sygnałów dźwiek.       Błąd kombinacji lub podczas wprowadzania kombinacji                                          

10 szybkich sygnałów  dźwięk. Sygnał ostrzegawczy niskiego poziomu baterii. Wymagane nowe baterie

Przed zainstalowaniem klawiatury dobrą praktyką jest wykonanie testu praktycznego w 
celu oceny jej funkcjonalności i efektywnego zasięgu. Zasięg może być do 25 lub 30% 
mniejszy, gdy poziom naładowania baterii jest niski.

Nie należy umieszczać klawiatury w pobliżu lub w kontakcie z metalowymi konstrukcjami, 
które mogą wywierać efekt ekranowania sygnału. Dzięki IP 54 obudowy, klawiatury cyfrowe  
można zainstalować na zewnątrz, jesli jest to wymagane. 

INSTALACJA

OSTRZEŻENIA

POZYCJONOWANIE

INSTRUKCJA MONTAŻU
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• Tabela A  zmiana kombinacji na kanale 1  (◄)

Ta funkcja pozwala na zmianę kombinacji powiązanej z kanałem 1 (◄):

1 • Naciśnij przycisk "0"  i przytrzymaj, naciskając i zwalniając „◄”;
2 • Zwolnij klawisze „0” i „◄”;
3 •  Wpisz aktualną (oryginalną) kombinację i naciśnij „◄” (Oryg. kom. - 11 lub kod, który był
używany);
4 • Wpisz nową kombinację (do 8 cyfr) naciskając „◄”;
5 • Ponownie wpisz nową kombinację i naciśnij „◄” (klawiatura wyemituje jeden długi 
dźwięk potwierdzający powodzenie operacji. Jeśli wyemituje kilka sygnałów, powtórz 
operację)

• Tabela B zmiana kombinacji na kanale 2 (►)

Ta funkcja pozwala zmienić kombinacje powiązaną z kanałem 2  (►):

1 • Naciśnij przycisk „0” i przytrzymaj, naciskając i zwalniając „►”; 
2 • Zwolnij klawisze the “0” i "►";
3 • Wpisz aktualną (oryginalną) kombinację i naciśnij „◄” (Oryg. kom. - 22 lub kod, który był
używany);
4 • Wpisz nową kombinację (do 8 cyfr) naciskając  “►”;
5 •  Ponownie wpisz nową kombinację i naciśnij  “►” (klawiatura wyemituje jeden długi 
dźwięk potwierdzający powodzenie operacji. Jeśli wyemituje kilka sygnałów, powtórz 
operację)

Tabela C  Aktywacja kanału 1

1 • Wpisz kombinację dla kanału 1; 

2 • Nacisnij “◄”.

Tabela D  Aktywacja kanału 2

1 • Wpisz kombinacje dla kanału 2; 

2 • Naciśnij “►”.

Aby zresetować klawiaturę, należy odesłać ją do działu 
serwisu.

Obsługa klawiatury oparta jest na kombinacjach cyfr od 1 do 9 cyfr, które użytkownik musi 
wprowadzić przy pomocy klawiszy. Po wprowadzeniu kombinacji użytkownik naciska 
klawisz potwierdzenia ◄ lub ►, aby przesłać polecenie aktywacji odpowiednio:

• do odbiornika kanału 1 wciśnij ◄          
• do odbiornika kanału 2 wciśnij ►

Polecenie zostanie wysłane dopiero po wprowadzeniu poprawnej kombinacji: jeśli 
wprowadzono nieprawidłową kombinację, klawiatura wyemituje błąd, sygnał ostrzegawczy 
po naciśnięciu klawisza potwierdzenia. Należy wpisać właściwą kombinację. Jeśli 
przykładowo poprawna kombinacja to 0422, następujące próby zostaną zinterpretowane 
jako błędy: 422, 10422, 04222. Dlatego, jeśli użytkownik nieumyślnie naciśnie zły klawisz 
podczas wprowadzania kombinacji, należy natychmiast nacisnąć klawisz ◄ lub ►, aby 
wygenerować dźwięk błędu, po czym można wprowadzić poprawną kombinację, zaczynając 
od początku. Podczas wprowadzania kombinacji nie może upłynąć więcej niż 6 sekund 
pomiędzy naciśnięciem kolejnych klawiszy, po czym kombinację należy wprowadzić 
ponownie, zaczynając od początku. Klawiatura jest fabrycznie zaprogramowana na 
standardową kombinację aktywacji kanału pierwszego i standardową kombinację dla 
kanału drugiego.

Fabryczne ustawienia kombinacji są następujące: 

•pierwsze użycie klawiatury - 11          
•pierwsze uzycie klawiatury - 22 

ZMIANA KOMBINACJI

STANDARDOWE UŻYTKOWANIE

PRZYWRÓCENIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH

SPOSÓB UŻYTKOWANIA                                                                                                Jeśli kombinacje są ustawione bez wprowadzenia cyfr, system bezpieczeństwa 

                                                                                                                                                                                                                         działa przez naciśnięcie ◄ lub  ► bez potrzeby uprzedniego wprowadzania kombinacji.

Jeśli obie wprowadzone kombinacje są identyczne, po wprowadzeniu kombinacji 
można nacisnąć „◄” lub „►” .
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