BEZPRZEWODOWA KLAWIATURA 9747E
Do napędów Liftmaster 433MHz z kodem kroczącym
Tymczasowy kod: moŜe zostać dodany dla gości lub obsługi serwisowej. Kod tymczasowy
moŜe zostać zaprogramowany na ograniczoną liczbę godzin lub określoną liczbę wejść.
Kod kroczący: Podczas gdy kod dostępu PIN pozostaje niezmienny, kod pomiędzy klawiaturą
a nadajnikiem zmienia się kaŜdorazowo (100 mld kodów).
Działanie: Napęd uruchamia się po wprowadzeniu 4-cyfrowego kodu dostępu i potwierdzeniu
przyciskiem ENTER. Błędne cyfry moŜna od razu skorygować – ENTER potwierdza tylko
ostatnie 4 cyfry. Klawiatura będzie migać przez 15 sekund po wprowadzeniu kodu.
W tym czasie przycisk ENTER moŜna uŜyć do zatrzymania lub zmiany kierunku pracy
bramy.
Programowanie kodu osobistego
Zalecane przed instalacją .
Za pomocą wielofunkcyjnego przycisku sterowania ściennego
1. wprowadzić kod 4-cyfrowy (PIN) na klawiaturze, przycisnąć i przytrzymać ENTER.
2. trzymając wciśnięty ENTER, nacisnąć i przytrzymać przycisk LIGHT na sterowaniu
ściennym.
3. trzymając oba przyciski nacisnąć przycisk otwierania
4. zwolnić przyciski kiedy światło napędu błyśnie. Kod został zapamiętany. Jeśli brak
Ŝarówek, słyszalne będą 2 kliknięcia.
Za pomocą przycisku LEARN w napędzie
1. nacisnąć i zwolnić przycisk „learn” w napędzie. Dioda będzie świecić przez 30
sekund.
2. w ciągu 30 sekund wprowadzić wybrany cztero-cyfrowy numer PIN poprzez
klawiaturę. Następnie nacisnąć i przytrzymać przycisk ENTER.
3. zwolnić przycisk kiedy oświetlenie napędu zacznie migać. Kod został zapamiętany.
Jeśli nie zainstalowano Ŝarówek, słyszalne będą 2 kliknięcia.
Aby uniknąć niebezpieczeństwa uszkodzenia ciała lub śmierci spowodowanych
poruszającą się bramą garaŜową:
- klawiaturę naleŜy montować tak aby brama znajdowała się w zasięgu wzroku, poza
zasięgiem dzieci, na wysokości minimum 1,5m i z dala od ruchomych elementów bramy
- pilot zdalnego sterowania i klawiatura nie są zabawkami, nie wolno zezwalać dzieciom na
sterowanie pracą bramy i zabawę nadajnikami
-uruchamiać bramę tylko wtedy gdy jest dobrze widoczna i wyregulowana, a na trasie jej
poruszania się brak jakichkolwiek przeszkód
- nigdy nie pozwalać aby ktokolwiek przechodził pod poruszającą się bramą, dopóki brama
porusza się naleŜy ją obserwować aŜ do całkowitego zatrzymania.
Wybrać dogodne miejsce na montaŜ klawiatury. NaleŜy zainstalować klawiaturę poza
zasięgiem dzieci, co najmniej na wysokości 1,5 m, z dala od ruchomych części bramy.
W przypadku bram jednoelementowych- wybrać bezpieczne miejsce aby uniknąć zagroŜenia
podczas przemieszczania się bramy.
Sprawdzić działanie klawiatury poprzez wybranie kodu i uruchomienie napędu.
W razie konieczności naleŜy zmienić lokalizację klawiatury.

Zdjąć pokrywę baterii aby uzyskać dostęp do dolnego otworu montaŜowego.
Za pomocą małego śrubokręta delikatnie podwaŜyć i poluzować pokrywę, ściągnąć ją
i wyciągnąć baterię.
Umieścić klawiaturę w wybranym miejscu. Zaznaczyć 10,8 cm na środku mierząc od dołu
i wywiercić 1/8” (3.2 mm) otwór. Zamocować górny wkręt pozostawiając ok. 3.2mm ponad
płaszczyzną. Umieścić klawiaturę na śrubie i dopasować. Przez widoczny na dole otwór
zaznaczyć miejsce na ścianie, odsunąć klawiaturę i nawiercić otwór.
Umieścić klawiaturę w przygotowanym miejscu i przymocować, dokręcając ostroŜnie aby
zapobiec pęknięciu plastikowej obudowy. Nie przykręcać zbyt mocno. Umieścić osłonę
baterii i zatrzasnąć.
Aby zmienić dotychczasowy kod:
Dotychczasowy kod moŜna zmienić bez konieczności zastosowania drabiny.
1. wprowadzić dotychczasowy kod PIN, następnie nacisnąć i przytrzymać przycisk #.
Światło napędu błyśnie dwukrotnie. Zwolnić przycisk #.
2. wprowadzić nowy cztero-cyfrowy kod PIN, a następnie zatwierdzić ENTER.
Światło napędu błyśnie raz po zapamiętaniu kodu. Sprawdzić wprowadzając nowy kod oraz
ENTER- brama powinna ruszyć.
Aby ustawić tymczasowy kod:
MoŜna upowaŜnić osoby trzecie do wejścia za pomocą tymczasowego kodu czterocyfrowego. Po zaprogramowanej liczbie godzin lub wejść, kod tymczasowy wygaśnie i nie
będzie moŜna za jego pomocą otworzyć bramy. Jednak będzie moŜna uŜyć go do zamknięcia
bramy nawet po jego wygaśnięciu.
Ustawianie kodu tymczasowego:
1. wprowadzić kod PIN (nie ostatni kod tymczasowy), następnie nacisnąć i
przytrzymać przycisk * Światło napędu błyśnie 3 razy. Zwolnić przycisk.
2. wprowadzić kod tymczasowy , zatwierdzić ENTER
3. aby ustawić liczbę godzin dla aktywności tego kodu wybrać liczbę (aŜ do 255),
następnie wcisnąć *
lub
3. aby ustawić liczbę wejść na które pozwoli kod tymczasowy, wybrać numer (do 255),
a następnie wcisnąć #
Światło napędu błyśnie raz kiedy kod tymczasowy zostanie zapamiętany. Sprawdzić
działanie wprowadzając kod tymczasowy i nacisnąć ENTER. Brama powinna ruszyć.
Jeśli brama została ustawiona na konkretną liczbę wejść, naleŜy pamiętać, Ŝe
uruchomienie testowe zmniejszyło ich liczbę. Aby wykasować tymczasowy kod naleŜy
powtórzyć kroki 1-3, ustalając liczbę godzin na 0 w kroku nr 3.
UWAGA: kod tymczasowy moŜe być zaprogramowany tylko dla klawiatur pracujących z
napędem LiftMaster. Nie będzie działał dla klawiatur zaprogramowanych dla
zewnętrznego nadajnika. Kod tymczasowy będzie zamykał bramę nawet jeśli utracił
waŜność. Aby temu zapobiec naleŜy zaprogramować nowy kod tymczasowy.

