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Aby rozpocząć…

Bezpieczeństwo

> Nie pozwalać dzieciom 

obsługiwać urządzenia. 

 > Klawiatura numeryczna musi 

zostać zainstalowana przez 

wykwalifikowaną osobę.

> Podczas instalacji należy uważać, 

by nie uszkodzić kabli oraz rurek 

pod powierzchnią.

> Załączone umocowania są 

przystosowane wyłącznie do 

murowanych ścian. 

Aby rozpocząć…

Wstępne warunki

> Klawiatura numeryczna musi 

zostać zainstalowana na idealnie 

równej powierzchni.

01 Podłączenie elektryczne

A > Należy podłączyć stałe zasilenie

12V/100mA do klawiatury 

numerycznej.

> Jeśli istniej taka potrzeba, żółty 

kabel pozwala podłączyć przycisk 

znajdujący się po wewnętrznej 

stronie Państwa posesji. 

Wyciśnięcie tego przycisku, da taki 

sam efekt, jak wprowadzenie 

odpowiedniego kodu po 

zewnętrznej stronie (zwolnienie 

zamka, otwarcie furtki, etc.)

Aby rozpocząć…

> Niepotrzebne kable należy 

wyizolować za pomocą taśmy 

klejącej

Instalacja

B > Rozpakować klawiaturę 

numeryczną

> Oddzielić płytkę montażową od 

powierzchni produktu.

C > Wymierzyć rozstaw otworów 

montażowych i wywiercić dziury, 

aby móc zainstalować klawiaturę za

pomocą załączonych kołków i 

wkrętów. 

> Jeśli istniej taka potrzeba, można 

użyć silikonu dookoła ramki 

klawiatury.

Aby rozpocząć…

D > Zamknąć puszkę montażową 

klawiatury numerycznej.

04 Programowanie

E > Aby uruchomić tryb 

programowania urządzenia, należy 

wybrać „*+ kod instalacji + #”.

> Standardowy kod instalacji to 

9999.

> Po uruchomieniu trybu 

programowania, lampka LED na 

powierzchni urządzenie zaświeci się

na krótko na zielono, a następnie 

pozostanie czerwona. 

> Po uruchomieniu trybu 

programowanie, należy wybrać „1 

+ numer użytkownika + # + kod 

dostępu + #”

Aby rozpocząć…

 > Kod dostępu, jest kodem, który należy 

wprowadzić, aby uaktywnić otwarcie. 

Musi zawierać od 4 do 6 cyfr. 

> Numer użytkownika to numer z 

przedziału 000 i 099 (przykład: kod 

dostępu 1 > użytkownik 001, kod dostępu 

2 > użytkownik 002 itd.). Musi on zawierać

3 cyfry.

> Aby anulować lub opuścić tryb 

programowania w dowolnym momencie, 

należy wybrać „*”. Lampka LED będzie 

mrugać na czerwono. 

Użytkowanie

> Po opuszczeniu trybu programowania, 

należy na klawiaturze wybrać „kod 

dostępu + #” aby uaktywnić otwarcie. Jeśli 



kod dostępu jest właściwy, lampka LED 

zaświeci się na zielono.

Informacje szczegółowe...

Inne opcje regulacji w trybie 

programowania

Będąc w trybie programowania 

można:

Zmienić kod instalacji:

> Należy wybrać „0 + nowy kod 

instalacji + # + nowy kod instalacji +

#”.

> Natychmiast opuścić tryb 

programowania, aby zaakceptować

zmiany, w tym celu należy wybrać 

symbol „*”.

> Kod instalacji może zawierać od 4

do 8 cyfr. Służy on do uruchomiania

trybu programowania, ale nie 

uaktywnia otwarcia. 

Wymazać wszystkie wprowadzone 

kody dostępu:

> Należy wybrać: „2 0 0 0 0 #”.

Wymazać wybrany kod dostępu:

> Należy wybrać „2 + numer 

użytkownika + #”.

Zmieniać długość czasu otwarcia:

> Jeśli podłączony został na 

przykład zamek elektryczny, 

domyślny czas, podczas którego 

zamek jest otwarty po 

wprowadzeniu prawidłowego kodu 

dostępu wynosi 6 sekund. 

> Aby zmienić czas, należy wybrać 

„4 + czas w sekundach + #”.

> Długość czasu należy wprowadzić 

przy użyciu dwóch cyfr, do 01 do 

99.

> Jeśli wprowadzona zostanie cyfra 

„0”, klawiatura zostanie 

przełączona w tryb przerzucania: 

każdy kod otwiera lub zamyka styk 

bez limitu czasu.

>Uwaga : należy sprawdzić, czy 

podłączony sprzęt jest 

kompatybilny. Istnieje ryzyko 

uszkodzenia zamka elektrycznego, 

jeśli nie jest on przystosowany do 

takiej pracy.

Zmieniać pracę klawiatury, jeśli 10 

razy pod rząd wprowadzono zły 

kod: 

> Aby zablokować klawiaturę na 10 

minut, należy wybrać „7 0 1 #”.

> Aby uruchomić sygnał alarmu, 

należy wybrać „7 0 2 #”.

Informacje szczegółowe...

> Aby nie uaktywniać żadnej opcji, 

należy wybrać „7 0 0 #”.

> Jest to domyślny tryb 

programowania klawiatury.

Zmienić długość sygnału 

alarmowego klawiatury (jeśli 

wybrano sygnał alarmu po 

wprowadzeniu 10 razy pod rząd 

złego kodu dostępu lub gdy ktoś 

chce zniszczyć pracę klawiatury, 

otwierając ją):

> Należy wybrać „5 + czas w 

minutach + #”.

> Długość czasu w minutach należy 

wprowadzić przy użyciu  1 cyfry, od 

0 do 3.

Dezaktywować czerwoną lampkę 

LED:

>  Aby dezaktywować czerwoną 

lampkę LED, należy wybrać „8 0 #”

> Aby ponownie aktywować 

lampkę, należy wybrać „8 1 #”.

> Komentarz: w trakcie każdej z 

tych operacji, można w dowolnym 

momencie opuścić tryb 

programowania wybierając symbol 

„*”lub pozostać w trybie i 

kontynuować czynności, wybierając

symbol „#”.

Zmiana kodu dostępu, bez 

uruchamiania trybu 

programowania

> Aby zmienić kod dostępu, bez 

uruchamiania trybu 

programowania należy wybrać „* + 

numer użytkownika + # + stary kod 

dostępu + nowy kod dostępu + # + 

nowy kod dostępu + #”.

> Dzięki tej funkcji, użytkownik 

może samodzielnie zmienić kod 

dostępu, bez znajomości kodu 

instalacji. Użytkownik musi znać 

wyłącznie swój numer użytkownika 

i swój aktualny kod dostępu. 

> Przykład : użytkownik 004 chce 

zmienić swój kod dostępu 123456 

na 456789: musi wybrać „* 004 # 

123456 # 456789 # 456789 #”. 

(Przypomnienie : kod dostępu musi

składać się z 4 do 6 cyfr).

Informacje szczegółowe...

Restart

W przypadku zgubienia kodu 

instalacji, czy z innych powodów, 

można przywrócić domyślne 

ustawiania fabryczne. Należy 

postępować w następujący sposób:

> Odciąć zasilania klawiatury 

numerycznej.

> Trzymać wciśnięty klawisz z 

symbolem „*”.

> Nadal trzymając wciśnięty klawisz

z symbolem „*” przywrócić 

zasilanie i zaczekać, aż usłyszymy 

dwa sygnały dźwiękowe. 

> Uwaga: Restart nie powoduje 

wymazania kodów dostępu. 

Ustawienia fabryczne

Podczas pierwszego uruchomienia 

lub po ponownym zainstalowaniu 

klawiatury, ustawienia są 

następujące:

> Kod instalacji : 9999.

> Kod dostępu: brak.

> Długość czasu otwarcia: 6 sekund.

> Praca klawiatury, w przypadku 

wprowadzenia 10 razy pod rząd 

błędnego kodu : brak akcji.

Przeznaczenie kabli:

> żółty:

Wejście typu styk bezprądowy, 

umożliwiający taką samą akcję, jak 

wprowadzanie prawidłowego kodu 

dostępu.

> czerwony:

Zasilanie „+12V” (nie jest dostępne 

w zestawie).

> czarny:

Zasilanie, masa układu GND (nie 

jest dostępne w zestawie).

> fioletowy:

Styk wspólny wyjścia 

Informacje szczegółowe...

> niebieski:

Styk wyjścia otwarty

> pomarańczowy:

Styk wyjścia zamknięty

4 złote zasady utrzymania

1.Odłączyć zasilania przed 

podjęciem czynności 

konserwujących (wyłączone korki 

lub odłączony wyłącznik).

2.Nie stosować środków ściernych 

lub  żrących.

3.Czyścić wilgotną szmatką.

4.Nie stosować aerozolu 

bezpośrednio na urządzenie.

Utrzymanie

> Klawiatura numeryczna nie 

wymaga specjalnego utrzymania 

poza okazjonalnym czyszczeniem.

Dane techniczne

> napięcie elektryczne : 12Vdc.

> pobór prądu: 100mA.

> temperatura : od -10°C do 60°C.

> Ochrona przed wodą (IP44).

> Maksymalna ilość zapamiętanych 

kodów : 200 kodów składających 

się z 4 do 6 cyfr.

> Maksymalna ilość kodów 

instalacyjnych: 1 kod składający się 

z 4 do 8 cyfr.

> Dopuszczalna moc: 3A

> Wymiary: 82x128x28mm

> Waga: 300g. 

Usuwanie/recykling

To logo oznacza, że nie wolno 

wyrzucać starych urządzeń z 

odpadami komunalnymi. 

Niebezpieczne substancje, które 

produkt może zawierać mogą 

szkodzić zdrowiu i środowisku. 

Zużyty produkt należy zwrócić 

dystrybutorowi lub wyrzucić do 

odpowiedniego pojemnika 

selektywnej zbiórki odpadów. 

Informacje szczegółowe...

Gwarancja

> Niniejszy  produkt podlega 

gwarancji przez  okres 2  lat na 

części oraz czynności serwisowe, 

począwszy od daty zakupu. Należy 

zachować dowód zakupu przez cały

okres trwania gwarancji.

> Gwarancja nie obejmuje szkód 

spowodowanych przez 

zaniedbanie, wstrząsy i powstałych 

w wyniku wypadku.

> Żaden z elementów niniejszego 

produktu nie może być otwierany 

ani naprawiany przez osoby 

niezwiązane z firmą Avidsen.

>  Użytkownik traci gwarancję w 

chwili uszkodzenia plomby 

gwarancyjnej.

Symbole graficzne

Niniejszy produkt spełnia wszelkie 

wymagania dyrektyw unijnych. 

Potrzebuje Państwo pomocy 

podczas uruchamiania lub 

instalowania produktu? 

Skontaktujcie się z naszymi 

serwisantami: 

0 892 701 369 – opłata 0,35€/min +

cena operatora

Od poniedziałku do piątku, od 9:00 

do 12:00 i od 12:00 do 18:00

Avidsen France S.A.S

32, rue Augustin Fresnel

37170 Chambray les Tours

Francja
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