Коротка інструкція

UA

Модель: Ajax KeyPad
Бездротова сенсорна клавіатура керування
системою безпеки
KeyPad — бездротова сенсорна клавіатура, що керує
системою безпеки Ajax. Захищена від підбирання коду
й підтримує «тиху тривогу» в разі примусового
введення коду. Під’єднується захищеним протоколом
Jeweller, дальність зв'язку — до 1700 метрів у разі
відсутності перешкод. Працює до 2 років від
комплектної батареї і призначена для використання
всередині приміщення.
ВАЖЛИВО: Ця Коротка інструкція містить загальну
інформацію про KeyPad. Перш ніж використовувати
пристрій, рекомендуємо ознайомитися з Посібником
користувача на сайті:
ajax.systems/ua/support/devices/keypad
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KeyPad працює лише з системою безпеки Ajax,
під’єднання до сторонніх систем через Ajax uartBridge
або Ajax ocBridge Plus не передбачено.

Не встановлюйте клавіатуру:

Щоб увімкнути клавіатуру, затисніть кнопку
ввімкнення/вимкнення на 3 секунди. Вимикається
пристрій у такий самий спосіб.

1. Поблизу пристроїв з радіопередавачами (у тому
числі таких, що працюють у мережах 2G/3G/4G), Wi-Fi
роутерів, рацій, радіостанцій, а також біля Ajax Hub
(має GSM модуль).
2. У безпосередній близкості до електричної проводки.
3. Поблизу металевих предметів і дзеркал, що
спричиняють згасання радіосигналу або екранують
його.
4. За межами приміщення (надворі).
5. У приміщеннях з температурою і вологістю, що
виходять за межі допустимих норм.
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Статус індикатора

1 - Індикатор «Під охороною»
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2 - Індикатор «Знято з-під
охорони»
3 - Індикатор «Нічний режим»
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При виборі місця встановлення KeyPad враховуйте
наявність перешкод, які погіршують проходження
радіосигналу.

До монтажу пристрою шурупами, протестуйте рівень
сигналу в додатку Ajax Security System протягом не
менше хвилини. Тести покажуть якість з’єднання
клавіатури з хабом і підтвердять правильність вибору
місця встановлення.

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ
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4 - Індикатор «Несправність»
5 - Цифровий блок сенсорних
кнопок
6 - Кнопка «Скасування вводу»
7 - Кнопка «Функція»
8 - Кнопка поставлення під
охорону
4 з-під
9 - Кнопка зняття
охорони.
10 - Кнопка увімкнення нічного
режиму

Рівень сигналу

Горять, короткочасно
перериваючись, три синіх
індикатори

Відмінний
рівень сигналу

Часто блимають два синіх
індикатори

Добрий
рівень сигналу

Блимає один синій
індикатор
Короткочасно
засвічується червоний
індикатор

Поганий
рівень сигналу

Немає сигналу

Сенсорна панель клавіатури розрахована на роботу при
закріпленому на поверхні пристрої. Ми не гарантуємо
справну роботу сенсорних кнопок у разі використання
KeyPad у руках.
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13 - QR код

Щоб зняти панель SmartBracket, змістіть її донизу.

Перш ніж використовувати KeyPad, задайте в
налаштуваннях пристрою код для поставлення/зняття
системи з-під охорони. Коди за замовчанням: «123456»
і «123457» (код для «тихої тривоги» у разі примусового
зняття системи з–під охорони).
Якщо потрібно, щоб сповіщення та історія подій містили
ім’я людини, яка скористалася клавіатурою, їй
необхідно встановити персональний код у меню
«Користувачі» налаштувать хабу.
У налаштуваннях KeyPad можна активувати увімкнення
тривоги чи сповіщення про пожежу натисканням
кнопки , встановлення системи під охорону без коду
та захист від підбору коду.
Якщо використовуєте групи, оберіть, охороною чого
буде керувати клавіатура: всього об’єкту чи певної
групи.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип сенсора

KeyPad кріпиться на вертикальній поверхні.

Ємнісний

Захист тампером

Наявний

Захист від підбирання коду

Наявний

Максимальна потужність
радіосигналу
Модуляція
Радіосигнал

ВСТАНОВЛЕННЯ КЛАВІАТУРИ

Щоб активувати клавіатуру, доторкніться до сенсорної
панелі. Після ввімкнення підсвічування введіть
загальний код чи код користувача і підтвердьте його,
натиснувши відповідну кнопку: (поставити під
охорону), (зняти з-під охорони) і (активувати
«Нічний режим»). Помилково введені цифри скидають
кнопкою (скидання).

Клавіатура підключається до хабу і налаштовується
через мобільний додаток Ajax Security System.
Розмістіть пристрій в зоні дії мережі хабу та слідуйте
процедурі підключення.

Діапазон частот

11- Кнопка тампера
12 - Кнопка ввімкнення /
вимкнення пристрою

ВИКОРИСТАННЯ КЛАВІАТУРИ

ПІД’ЄДНАННЯ Й НАЛАШТУВАННЯ

ВИБІР МІСЦЯ ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип елемента живлення
Напруга живлення

1. Закріпіть панель SmartBracket на поверхні комплектними
шурупами або іншими не менш надійними засобами
кріплення.

Строк роботи від елементів
живлення

2. Надіньте KeyPad на SmartBracket — клавіатура
блимне індикатором
(несправність), і закрутіть
кріпильний шуруп знизу корпуса.

Робоча вологість

Діапазон робочих температур

Габарити
Маса пристрою

868,0–868,6 МГц

Клавіатура може встановлювати та знімати з–під
охорони тільки групи, до яких у користувача є доступ.
Для цього після коду натисніть кнопку , введіть цифру
«0» і номер групи, та підтвердіть дію кнопкою
(встановити на охорону) чи (зняти з–під охорони).
КОМПЛЕКТАЦІЯ

1. KeyPad
2. Елементи живлення ААА (попередньо встановлені)
— 4 шт.
3. Монтажний комплект
4. Коротка інструкція
ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Гарантія на пристрої Ajax діє протягом двох років від дати
покупки і не поширюється на комплектну батарею. Якщо
пристрій не працює належним чином, рекомендуємо
спочатку звернутися в службу підтримки — в половині
випадків технічні питання можуть бути вирішені
віддалено!
Повний текст гарантійних зобов’язань — на сайті:
ajax.systems/ua/warranty
Угода користувача:
ajax.systems/ua/end-user-agreement
Технічна підтримка:
support@ajax.systems

До 20 мВт
GFSK
До 1700 м
(якщо немає перешкод)
ААА, 4 шт.
3В
До 2 років
Від -10°С до +40°С
До 75%
150 х 103 х 14 мм
197 г

Виробник:
Товариство з обмеженою відповідальністю
"АДЖАКС СІСТЕМС МАНЮФЕКЧУРІНГ"
04073, Україна, м.Київ, вул. Скляренка, 5
www.ajax.systems

