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Popis programovací klávesnice 

Technické parametry: 

Napájení: 1x 9V baterie 6F22 

Odběr:  10mA (zapnuto) 

    1mA (vypnuto) 

Rozsahy: 

Hodnota kódu je nižší než16.777.215. 

Hodnota času je nižší než 99. 

Pracovní teplota je 0 až 65 °C. 

 

 

 

Poznámky: 

• Potvrzení přiložení klávesnice ke čtečce je signalizováno rozsvícením zelené LED (cca 5cm). 

• Doba mezi jednotlivými úkony musí být kratší než 30 vteřin. 

• Pokud jsou data zadaná mimo povolený rozsah, rozbliká se zelená LED (10 krát). 

• Stisknutím CLR dojde k odstranění všech nesprávně zadaných dat a klávesnice je připravena 
k zadání dat nových. 

• Po minutě nečinnosti se klávesnice automaticky vypne, přesto je doporučeno zařízení vypínat 
pomocí tlačítka OFF. 

• Není nutné zadávat počáteční «0» (nuly) bezkontaktního tagu. 

• Po dokončení nastavení se čtečka vrátí automaticky do normálního provozního režimu.  

Přidání bezkontaktního tagu: 

1. Přiložte jednou ke čtečce MASTER kartu. Na čtečce se rozsvítí symbol „+“. 

2. Na bezdrátové klávesnici zadejte kód bezkontaktního tagu a potvrďte stiskem klávesy F1. 

3. Klávesnici přiložte ke čtečce. 

4. Stiskněte klávesu CLR na bezdrátové klávesnici. 

 

Pokud zadáváte více bezkontaktních tagů, opakujte kroky č.2 až 4. 

Deaktivace bezkontaktního tagu: 

1. Přiložte dvakrát ke čtečce MASTER kartu. Na čtečce se rozsvítí symbol „-“. 

2. Na bezdrátové klávesnici zadejte kód bezkontaktního tagu a potvrďte stiskem klávesy F2.
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3. Klávesnici přiložte ke čtečce. 

4. Stiskněte klávesu CLR na bezdrátové klávesnici. 

 

Pokud mažete více bezkontaktních tagů, opakujte kroky č.2 až 4. 

Nastavení času aktivace zámku: 

1. Přiložte třikrát ke čtečce MASTER kartu. Na čtečce se rozsvítí symbol „+“ a „dveře“. 

2. Na bezdrátové klávesnici zadejte požadovaný čas aktivace zámku (1 až 99 sekund) a potvrďte 
stiskem klávesy F3. 

3. Klávesnici přiložte ke čtečce. 

4. Stiskněte klávesu CLR na bezdrátové klávesnici. 

 

Nastavení alarmu dlouho otevených dveří: 

1. Přiložte čtyřikrát ke čtečce MASTER kartu. Na čtečce se rozsvítí symbol „+“ a „zamknutého 
zámku“. 

2. Na bezdrátové klávesnici zadejte požadovaný čas po jehož uplynutí bude čtečka akusticky 
signalizovat, že jsou dveře otevřené (1 až 99 sekund) a potvrďte stiskem klávesy F4. 

3. Klávesnici přiložte ke čtečce. 

4. Stiskněte klávesu CLR na bezdrátové klávesnici. 
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