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POLSKI
Ostrzeżenia ogólne

Przed rozpoczęciem instalacji i wykonaniem prac w sposób wskazany 
przez producenta, należy uważnie przeczytać instrukcję.

Instalacja, zaprogramowanie, oddanie do użytku i konserwacja urządzenia 
powinny być przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowany i odpo-
wiednio przeszkolony personel techniczny, zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami dotyczącymi norm bezpieczeństwa i usuwania opakowań.

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac konserwacyjnych lub czyszczenia, 
należy odłączyć zasilanie od urządzenia.

Urządzenie należy wykorzystywać wyłącznie do celów, do jakich zostało 
jednoznacznie przeznaczone.

Producent nie jest odpowiedzialny za ewentualne szkody spowodowane 
nieprawidłowym, błędnym lub nierozsądnym użytkowaniem urządzenia.

Instalacja musi być wykonana zgodnie z zasadami sztuki, w taki sposób, 
aby obudowa pozostawała zawsze czysta i szczelnie zamknięta.

Opis

Klawiatura kodowa do instalacji podtynkowej (S6000) 
lub na zewnątrz budynków (S7000).

Opis części

① Obudowa do instalacji na zewnątrz
② Obudowa do instalacji podtynkowej
③ Ramka przednia
④ Śruby mocowania ramki
⑤ Klawiatura kodowa
⑥ Śruba mocowania klawiatury

Dane techniczne

Zasilanie 12/24 V AC/DC

Cyfry kodu 6 max

Kombinacje 1 679 616

Kategoria izolacji III

Instalacja

- Przymocować obudowę klawiatury do ściany  przy
pomocy śrub i kołków lub włożyć obudowę do instalacji
podtynkowej do wnęki  w ścianie;
- Zamocować przednią ramkę ;
- Przystąpić do wykonania połączeń elektrycznych ;

• Klawiatura .
• Biały  -> A.
• Granatowy  ->B.

• Zasilanie 12/24 V .
• Płyta sterująca .

- Włożyć klawiaturę kodową  i przykręcić do ramki z
pomocą śruby ⑥.

Kodowanie

⚠ Połączenie z płytą elektroniczną kompatybilną
z kartą interfejsową R800
 Sprawdzić czy karta R800 jest włożona
 Można podłączyć równolegle aż do 5 klawiatur.
Po przeprowadzeniu okablowania włożyć kartę R800.

-Wpisać pożądany kod na klawiaturze, odstęp pomiędzy
dwoma kolejnymi numerami nie może być dłuższy od 10 
sekund;
-Nacisnąć przycisk “E” na klawiaturze, aby wysłać kod
do centrali.

⚠ Połączenie karty elektronicznej kompatybilnej
z S0001M/2M
 Można podłączyć równolegle aż do 5 klawiatur.
Zapoznać się z odnośnymi informacjami w

instrukcjach karty.

Funkcjonowanie

Wpisać kod uprzednio wczytany, po czym nacisnąć 

przycisk “E”.

WYCOFANIE Z UŻYTKU I UTYLIZACJA - Części opakowania (karton, tworzywo 
sztuczne, itp.) są przyjmowane ze stałymi odpadami miejskimi. Elementy 
produktu (metal, płyty elektroniczne, baterie itd.), należy poddać selektywnej 
zbiórce. Aby poznać sposoby utylizacji należy sprawdzić przepisy obowiązujące 
w miejscu instalacji.

NIE WYRZUCAĆ DO OTOCZENIA!

TREŚĆ INSTRUKCJI MOŻE ULEGAĆ ZMIANOM W DOWOLNYM MOMENCIE I BEZ 
KONIECZNOŚCI WCZEŚNIEJSZEGO POWIADOMIENIA.
WYMIARY, JEŚLI NIE ZOSTAŁO PODANE INACZEJ, SĄ WYRAŻONE W MILIME-
TRACH.
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