Navodila za uporabo brezžične tipkovnice MT KP01
Ta tipkovnica je priročna za uporabo zaradi zaslona na dotik ter modernega videza. Namenjena je nadzorovanju varnostnega alarmnega
sistema z geslom ali RFID kartico. Lahko pa se priključi tudi na sistem elektronske ključavnice za nadzor zapiranja in odpiranja vrat s pomočjo
gesla ali RFID kartice.
Metoda povezovanja tipkovnice z alarmnim sistemom:
1. Priključite napajanje na tipkovnico in enkrat na sekundo bo začela utripati lučka »Arm«. To je stanje pripravljenosti »Disarm«, da ohranite
napolnjenost notranje rezervne baterije, pritisnite stikalo za baterijo na pozicijo »ON«.
2. Da se izognete motnjam, mora biti brezžični signal šifriran, preden ga povežete z alarmnim sistemom. Vnesite operacijsko geslo. Privzeto
tovarniško geslo je »123456«. Pritisnite »Enter« in prikazala se bo lučka »SET«, kar pomeni, da je naprava stanju nastavitev. Vpišite 40+XXXX (4
številke) + ENTER in šifriranje je končano. Tipkovnica bo po tem zapiskala, pritisnite »CHIME« za izhod.
3. Začnite povezovati kodo z alarmnim sistemom (isto kot povezovanje z brezžičnim daljinskim upravljalnikom)
Alarmno centralo prilagodite statusu kodiranja. Pritisnite »Password+Arm/Disarm/Home Arm/SOS« na tipkovnici in alarmna centrala bo
prejela signal povezovanja.
Dodajanje RFID kartice na tipkovnico:
V statusu »Disarm« vnesite geslo »123456« + ENTER, prižgala se bo lučka »SET«, kar pomeni, da je naprava v stanju nastavitev. Vpišite »201« +
ENTER, nato pritisnite kartico na brezžično tipkovnico, dodajanje je uspešno, ko brezžična tipkovnica odda zvočni signal. Za dodajanje več RFID
kartic ponovite postopek. Dodajate lahko do največ 40 RFID kartic.
Izbris RFID kartic:
V statusu »Disarm« vnesite geslo »123456« + ENTER, prižgala se bo lučka »SET«, kar pomeni, da je naprava v stanju nastavitev. Vpišite
»211«+ENTER in izbrisane bodo vse RFID kartice. RFID kartice ne morejo biti izbrisane posamično preko brezžične tipkovnice. Če želite izbrisati
le eno RFID kartico, morate izbrisati vse in nato ponovno dodati tiste RFID kartice, ki jih boste uporabljali.
Nastavitev časa odpiranja vrat
V statusu »Disarm« vpišite geslo »123456« + ENTER, prižgala se bo lučka »SET«, kar pomeni, da je naprava v stanju nastavitev. Vpišite »50« +
XX (nastaviti je možno od 01 do 99 sekund) + ENTER. Če je nastavljeni čas odpiranja vrat npr. 20 sekund, potem se bo elektronska ključavnica
odprla za 20 sekund in se po pretečenem času ponovno avtomatsko zaprla. (Tovarniško privzeti čas je 5 sekund.)
Nastavitev načina odpiranja vrat
V statusu »Disarm« vpišite geslo »123456« + ENTER, prižgala se bo lučka »SET«, kar pomeni, da je naprava v stanju nastavitev. Vpišite »51 +
1/2 (dva možna načina) + ENTER.
Izbira načina odpiranja vrat:
Način 1: Prislonite RFID kartico ali vpišite geslo in potem se bodo vrata odprla.
Način 2: Najprej prislonite RFID kartico in nato vpišite geslo, vrata se bodo odprla.
Spreminjanje gesla:
Zaradi varnosti svetujemo, da po nastavitvah in namestitvi tipkovnice spremenite geslo.
V statusu »Disarm« vpišite geslo »123456« + ENTER, prižgala se bo lučka »SET«, kar pomeni, da je naprava v stanju nastavitev. Vpišite
»30+novo geslo+ ENTER+ novo geslo + ENTER. Pritisnite »CHIME« za konec. Največ 6 številk je možnih za nastavitev gesla. Geslo si zapomnite
saj ga potrebujete za upravljanje alarmnega sistema ter odpiranje elektronske ključavnice.
Ponastavitev gesla:
V primeru, da pozabite vaše geslo, odstranite brezžično tipkovnico iz stene. Na zadnji strani tipkovnice boste opazili tipko »Eeset«. Pritisnite
tipko »Reset« in jo držite 3 sekunde, vaše geslo bo ponastavljeno na privzeto tovarniško geslo »123456«.
Vsakodnevne operacije:
•
•
•
•
•
•

Geslo + Arm : Alarmna centrala bo v stanju vklopa »Arm«.
Geslo + Disarm : Alarmna centrala se bo izklopila »Disarm« in odprla vrata.
Geslo + Home arm : Alarmna centrala bo v stanju »Home arm«
Geslo + SOS : Nujni alarm
Geslo + CHIME : Alarmna centrala bo v stanju »CHIME«.
Prislonite RFID kartico: Alarmna centrala bo izklopljena.

Indikatorji lučk:
•
•

ARM: 1. »Disarm« stanje izklopa: utripa enkrat na sekundo; 2. »Arm« status: prižgana dalj časa; 3. »Home arm« status: neprestano
utripa vsake 3 sekunde
OPEN: Prikazuje, da so vrata odprta.

•
•

SEND: Pošiljanje signala alarmni centrali
SET: Ko je prižgana lučka »SET« pomeni, da je naprava v stanju nastavitev.

Pozor: S spremembo stanje alarmne centrale v status »Arm« bo preklicano zvonjenje alarmne centrale
S spremembo zvonjenja alarmne centrale bo preklicano stanje »Arm« na centrali.
Tehnični parametri:
Vhodna napetost: DC9-12V AC100-240V
Rezervna baterija: 7.2V litijeva baterija
Statični tok: ≤25mA
Jakost toka ob alarmu: ≤30mA
RFID kartice podpira do največ 40 RFID kartic
Prikaz alarma: utripanje rdeče lučke »LED«
Brezžična frekvenca: 315 MHz/433 MHz (± 75KHz)
Oddajna razdalja: ≤80 m (v odprtem prostoru)
Trajanje dodatnega napajanje: 8 ur (v pogojih polnega
napajanja)
Delovna temperatura: -10°C ~ + 50°C
Vlažnost: ≤85%

GARANCIJSKA IZJAVA
Izjavljamo:
• da bo proizvod v garancijskem roku brezhibno deloval, v kolikor se boste ravnali po danih navodilih.
• garancijski rok začne teči z izročitvijo blaga potrošniku,
• da bomo v garancijskem roku odpravili okvare in pomanjkljivosti v času, ki ne bo daljši od 45 dni,
• da bomo zagotovili servisne usluge in potrebne nadomestne dele za proizvod vsaj še za trikratno osnovno garancijsko dobo.
• da bomo proizvod, ki ne bo popravljen v omenjenem roku, na vašo zahtevo zamenjali z novim oz. vrnili protivrednost izdelka.
Garancija preneha zaradi:
• neupoštevanja priloženih navodil ali malomarnega ravnanja z izdelkom.
• posega v izdelek, ki ga je opravila nepooblaščena oseba.
• poškodbe zaradi elementarne nesreče – poplave, požara ipd.
• poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe, če so odstranjene ali poškodovane garancijske nalepke ali ser.
številke.
GARANCIJSKI ROK: 12 mesecev
Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim računom.
Firma, sedež in servis proizvajalca-prodajalca:
MARVIS TRADE d.o.o., Polica 34b, 1290 Grosuplje tel. 01 4272971, 041 386227, faks 059 97 12 44, e-pošta info@marvis-trade.si
Seznam pooblaščenih servisov:
MARVIS TRADE d.o.o., Polica 34b, 1290 Grosuplje, tel. 01 4272971, 041 386227, faks 059 971244, e-pošta info@marvis-trade.si
Prodajalec, naziv blaga in datum prodaje – izročitve je razviden iz računa, ki je sestavni del garancijskega lista

