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KLAWIATURA BEZPRZEWODOWA  K5001 

INSTRUKCJA 

 

I. Instrukcja bezpieczeństwa 

1. Dla bezpieczeństwa przed montażem zapoznaj się z instrukcją 

2. Zalecany montaż przez profesjonalnego instalatora 

3. Urządzenie dedykowane do zdalnego sterowania automatyką 

bramową 

 

II. Dane techniczne 

1. Zasilanie: bateria 3V CR2450 580mAh  (na wyposażeniu) 

2. Częstotliwość nadajnika: 433,92 MHz 

3. Kodowanie: kod zmienny 

4. Ilość kanałów: 2 

5. PIN: 6 cyfr (ustalany indywidualnie dla każdego 

kanału) 

6. Zasięg: 100 m – w terenie otwartym;  

        35 m – wewnątrz pomieszczeń 

7. Temperatura pracy: -20ºC ÷ +60ºC 

8. Klasa szczelności: IP54 (możliwy montaż wewnątrz i 

na zewnątrz pomieszczeń) 

9. Wymiary: 93 x 73 x 43 mm 

10. Waga: 290 g 

 

III. Wprowadzenie 

1. Klawiatura bezprzewodowa jest 2-kanałowym pilotem (433,92 MHz) aktywowanym przez podanie 

prawidłowego, 6 cyfrowego kodu PIN. 

2. Klawiatura gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo dzięki możliwości zmiany kodu PIN w 

dowolnej chwili przez uprawnione osoby. 

3. Specjalne wykonanie klawiatury zapewnia wydłużoną żywotność baterii – do 2 lat przy 10 

operacjach codziennie. 

4. Dyskretne podświetlenie klawiatury jest załączane i wyłączane automatycznie. 

5. Wbudowane 4 diody LED informują użytkownika o aktualnym statusie urządzenia lub potrzebie 

wymiany baterii. 

 

 Nr Nazwa Przeznaczenie 

 

Diody LED 

(od lewej do prawej) 

1 A Potwierdzenie transmisji LED A – kanał 1  

2 1 Informacja o naciśnięciu przycisku 

3 2 Niskie napięcie baterii lub wprowadź nowy PIN 

gdy modyfikujesz PIN 

4 B Potwierdzenie transmisji LED B – kanał 2 

 

Klawiatura 

0 ÷ 9 przyciski cyfrowe Hasło PIN 

A, B przyciski literowe A: Przycisk A – kanał 1 

B: Przycisk B – kanał 2 
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Wprowadź dowolną (0÷9) kombinację 6 cyfr (kod PIN) a następnie potwierdź ją przyciskiem A lub B. 

Przycisk A odpowiada za aktywację kanału 1 nadajnika, przycisk B aktywuje kanał 2 nadajnika. Pamiętaj, 

że klawiatura wyśle odpowiedni sygnał do odbiornika tylko wtedy, gdy wprowadzony kod PIN będzie 

prawidłowy i zgodny z przypisanym mu kanałem. Pod uwagę brane jest ostatnie 6 cyfr. Jeżeli naszym 

kodem PIN jest np. „123456” to wprowadzenie np. „98123456” będzie odczytane za prawidłowe. Podanie 

kodu np. „12345698” będzie kodem błędnym i po jego akceptacji przyciskiem A lub B, klawiatura nie 

wyśle sygnału do odbiornika. Po wprowadzeniu właściwego kodu PIN masz 4 sekundy na jego 

potwierdzenie przyciskiem A lub B. Aby wysłać kolejny sygnał możesz ponownie nacisnąć wybrany 

przycisk A lub B jednak w czasie nie dłuższym niż 4 sek od ostatnio wysłanej prawidłowo transmisji dla 

danego kanału. 

Hasłem fabrycznym dla kanału 1 i 2 jest 000000. 

 

IV. Zmiana hasła 

1. Kanał 1.  

Krok Wprowadź np. LED 

1. Trzymaj naciśnięty przycisk A dłużej niż 2 sek. A (trzymaj wciśnięty) „A” – zaświeci się 

2.Wpisz stare hasło i naciśnij A 000000  A „A + 1” – zaświeci się 

3. Wpisz nowe hasło i naciśnij A 654321  A „A + 1 + 2” – zaświeci się 

4. Wpisz nowe hasło ponownie i naciśnij A 654321  A „A + 1 + 2” – zamiga 2 razy i zgaśnie 

 

2. Kanał 2. 

Krok Wprowadź np. LED 

1. Trzymaj naciśnięty przycisk B dłużej niż 2 sek. B (trzymaj wciśnięty) „B” – zaświeci się 

2.Wpisz stare hasło i naciśnij B 000000  B „B + 1” – zaświeci się 

3. Wpisz nowe hasło i naciśnij B 123456  B „B + 1 + 2” – zaświeci się 

4. Wpisz nowe hasło ponownie i naciśnij B 123456  B „B + 1 + 2” – zamiga 2 razy i zgaśnie 

 

Uwaga 1: Jeżeli kody PIN dla kanałów 1 i 2 są takie same, możesz nacisnąć A lub B po podaniu kodu. 

Uwaga 2: Nie działa, jeżeli nie podasz 6 cyfr podczas wprowadzania hasła. 

Uwaga 3: Nie działa, jeżeli podasz 2 różne hasła (nowe i potwierdzenie nowego) lub niepoprawne stare 

hasło. 

 

V. Typowe operacje 

Kanał 1, np. 

Wprowadź poprawne hasło dla kanału 1 654321 

Naciśnij przycisk A Przycisk A 

Mniej niż 4 sek, ponownie naciśnij przycisk A Ponownie wysyła sygnał 

Więcej niż 4 sek, ponownie naciśnij przycisk A Nie wyśle sygnału 

 

Kanał 2, np. 

Wprowadź poprawne hasło dla kanału 2 123456 

Naciśnij przycisk B Przycisk B 

Mniej niż 4 sek, ponownie naciśnij przycisk B Ponownie wysyła sygnał 

Więcej niż 4 sek, ponownie naciśnij przycisk B Nie wyśle sygnału 
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VI. Kasowanie hasła 

Jeżeli hasło zostało zapomniane, to można przywrócić klawiaturę do ustawień fabrycznych. 

Otwórz obudowę za pomocą klucza, wyjmij baterię. Trzymaj naciśnięty dowolny przycisk przez 

czas co najmniej 2 sek, włóż ponownie baterię, puść przycisk. LED „B, 2, 1, A” zaświecą się w tym 

samym momencie i zgasną.  

 

VII. Alarm wymiany baterii 

Jeżeli napięcie baterii spadnie poniżej 2,4V to diody LED „1, 2” zaświecą się razem podczas 

naciskania przycisków 0-9. Jest to przypomnienie o potrzebie wymiany baterii. 

 

VIII. Instalacja 

a. Najpierw sprawdź zasięg działania klawiatury w przewidywanym miejscu instalacji. 

b. Zasięg może ulec zmniejszeniu o 25-30% w przypadku słabej baterii. 

c. Zasięg może ulec zmniejszeniu w przypadku instalacji na powierzchni metalowej i w pobliżu 

innych nadajników. 

d. Zawsze zamykaj osłonę pokrywy klawiatury po użyciu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aktualizacja (AP) 16/09/2016 

1.Otwórz pokrywę za pomocą klucza 2.Zlokalizuj miejsca mocowania 

podstawy  

3.Oznacz na płaszczyźnie montażu 

punkty do wiercenia 

4.Wywierć w murze 5 otworów 

Φ6mm i osadź kołki rozporowe 

5.Przykręć podstawę wkrętami 

4x30mm do muru 

6.Zainstaluj pokrywę na podstawie i 

zabezpiecz kluczem 


