Klawiatura bezprzewodowa

BT_KEY_BAT

Instrukcja Obsługi

Przedmowa
Drodzy klienci,
Dziękujemy za zakup tego produktu. Aby lepiej z niego korzystać,
prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji. W przypadku
wątpliwości dotyczących instalacji lub konserwacji, skontaktuj się
z lokalnym przedstawicielem.

Specyﬁkacja
Model :
Wymiary:

BT_KEY_BAT
Szer.67,7x wys. 96,3 x gł. 29,9 mm

Zasilanie :

4 AAA

Napięcie:

3V

Pobór mocy w trybie czuwania:

＜10μA

Akcesoria

Klawiatura
x1

User
Manual

Instrukcja
x1

Uchwyt
montażowyx 1

Taśma
dwstronna x 1
Śruby x2
Śruby
gwintowane x 2

Instalacja
*Jeżeli powierzchnia montażowa jest płaska i gładka,
użyj taśmy do zabezpieczenia klawiatury.
W tym przypadku płyta montażowa nie jest potrzebna.
*Jeżeli powierzchnia montażowa jest nierówna,
należy postepować zgodnie z poniższym opisem.
1

3

Narysuj linie pozycjonujące na
2
powierzchni montażowej zgodnie
z wymiarami klawiatury i odpowiednio
wywierć otwory na wkręty.

Zamocuj płytę montażową za
pomocą śrub. W razie
potrzeby użyj śrub gwintowanych.

Przyklej klawiaturę do płyty montażowej taśmą dwustronną.

Instalacje baterii

1 Wykręć śrubę, ściśnij zacisk i wyciągnij uchwyt baterii.

2

Włóż prawidłowo 4 baterie AAA, załóż komorę baterii
i dokręć ją śrubą.

Reset klawiatury do trybu fabrycznego
1

Zdejmij tylną pokrywę
klawiatury

2

Naciśnij i przytrzymaj przycisk
resetowania przez 3 sekundy,
aż wyda sygnał dźwiękowy.

Przycisk RESET

Parowanie klawiatury

1. Wejdź w tryb
parowania

2. Dodaj klawiaturę
do zamka

Jeśli klawiatura nie jest sparowana z żadnym
zamkiem, naciśnij dowolny klawisz, aby przejść
do trybu parowania.
Jeśli klawiatura była wcześniej sparowana
z zamkiem, naciśnij *529#, aby przejść do
trybu parowania.
W aplikacji wybierz zamek, który obsługuje
klawiaturę bezprzewodową, naciśnij
Reset→Klawiatura bezprzewodowa→Dodaj
klawiaturę bezprzewodową, a następnie postępuj
zgodnie z instrukcjami, aby zakończyć
proces parowania.

Operacje
Wprowadź hasło i zakończ „# .”
Jeśli hasło jest prawidłowe, zielona dioda LED
zaświeci się na 2 sekundy, a klawiatura wyda
1. Odblokowanie za
pomocą hasła

długi sygnał dźwiękowy.
Jeśli hasło jest nieprawidłowe, czerwona dioda
LED zaświeci się na 2 sekundy, a klawiatura
wyda 4 krótkie dźwięki.

2. Włącz/wyłącz
dźwięk klawiatury
bezprzewodowej

W aplikacji wybierz zamek sparowany z klawiaturą
bezprzewodową, naciśnij Ustawienia → Dźwięk
blokady → Włącz/wyłącz

3. Ostrzeżenie o
niskim stanie baterii

Gdy bateria jest słaba, dioda LED alarmu baterii
zapali się zaraz po aktywacji klawiatury
bezprzewodowej i gaśnie po wyłączeniu.

Stan LED
Gdy baterie są naładowane:

Stan
LED

Prawidłowe hasło: Zielona LED
zapala się na 2 sekundy
Nieprawidłowe haslo: Czerwona
LED zapala się na 2 sekundy
Naciśnięcie dowolnego klawiszu,
zielona dioda LED (miga 1 raz)
Nie można połączyć się z zamkiem:
Czerwona dioda LED(miga 3 razy)
Niski poziom naładowania baterii:
świeci dioda ostrzegawcza
niskiego poziomu baterii
Tryb parowania: zielona dioda
LED nadal miga

Ostrzeżenie o
niskim poziomie
baterii

