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Ogólnie 
 
ekey biometric systems GmbH stosuje system zarządzania jakością zgodny z 

EN IS 9001:2008 I jest odpowiednio certyfikowane. 

 
Instrukcja ta stanowi składnik 

produktu. Upewnij się, że jest 

 

Uwaga 
 
bezpiecznie przechowywana. Prosimy o kontakt z dealeremw celu 

uzyskania informacji o produkcie. 

 
Bezpieczna praca I działanie 

urządzeń może być 

nieprawidłowe w 

następujących sytuacjach. 

 

Odpowiedzialność I ograniczenie 

odpowiedzialności 



 
Odpowiedzialność z powodu nieprawidłowego działania przenosi się 

na operatora/użytkownika systemu w przypadkach: 
 
Urządzenia systemowe nie są zainstalowane, używane, utrzymywane 

I czyszczone zgodnie z instrukcją obsługi. 
 
Urządzenia systemu nie są wykorzystywane wprawidłowy sposób. 
 
Nieautoryzowane modyfikacje są wykonywane na urządzeniach systemu 

przez operatora. 

 

 

Ogólne warunki gwarancji Gwarancja producenta 
obowiązują od dnia zakupu.  

http://www.ekey.net.  
   

 
ekey biometric systems GmbH udziela 24-miesięcznej gwarancji na wady 

materiałowe I produkcyjne. Niniejsza gwarancja obowiązuje tylko w kraju, 

w którym produkt został zakupiony. Produkt może być używany tylko z 

oryginalnymi częściami zamiennymi I akcesoriami ekey.  
 

 

Uwagi, symbole i skróty  

 
UWAGA 

 
Oznacza dodatkowe informacje I przydatne wskazówki.  
 

 
OSTRZEŻENIE   

Oznacza bezpośrednie zagrożenie, które może doprowadzić do 

śmierci lub poważnych obrażeń.  
 

 
UWAGA 

 
Oznacza możliwość uszkodzenia mienia, któer nie mogą prowadzić 

do urazów.  
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Symbole: 

 
1. Instrukcja krok po kroku 

Odniesienie do sekcji niniejszej instrukcji  
 

Odniesienie do instrukcji montażu  
 

Odniesienie do schematu podłączenia  
 
□ Wpis bez określonego celu 

ekey home FS OM Nazwa produktu 

Przycisk Przyciski 

 
Skróty: 
 
CP Panel kontrolny  
 

 

Informacje dotyczące bezpieczeństwa  

 
OSTRZEŻENIE  

 
Wszystkie urządzenia ekey home są 

zasilane bezpiecznym niskim 

napięciem (SELV). Używać tylko 

zasilaczy chronionych klasy 2 

zgodnie z VDE 0140-1. 

 
Zagrażające życiu 
 

niebezpieczeństwo 
 

wynikające z 
 

energii elektrycznej 

 
Niezastosowanie się do tego spowoduje zagrożenie życia ze względu 

na niebezpieczeństwo porażenia prądem. 

 
Tylko wykwalifikowani elektrycy są upoważnieni do 

przeprowadzenia instalacji elektrycznej.  
 
 
Zamontuj panel kontrolny w 

biezpiecznym obszarze 

wewnątrz. Zapobiega to 

manipulacjom od zewnątrz. 

 

 

Zabezpieczenie przed 

manipulacją 



 
Opis produktu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys. : Przegląd systemu  
1.Klawiatura 
 
2.Zasilacz 
 
3.Panel kontrolny 
 
4.Dystrybutor 
 
5.Zamek motoryczny 
 
6.Transfer kablowy 
 
7.Kabel połączeniowy 

 
Klawiatura;  
Panel kontrolny; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zakres dostawy 

 
Instrukcja obsługi, instrukcja montażu I schemat  
połączeniowy;  
Opcjonalnie: pasujące akcesoria (transfer kablowy, zasilacz, 
kabel połączeniowy, osłony, itd.). 

 
Ten produkt jest systemem kontroli 

dostępu z funkcją identyfikacji nie-

fizycznej (kod pin). System składa się z 

klawiatury I panelu kontrolnego. Jest  
dostępny z różnymi panelami . Niefizyczne cechy identyfikacji (kod pin) 

są wprowadzane I porównywane z zapisanymi kodami. Jeżeli pasują, 

drzwi otwierają się.│5 

 

Właściwe użytkowanie I 
obszar zastosowania 



System jest przeznaczony przede wszystkim do otwierania drzwi do 

domu, drzwi I bramy garażowe w domach I przedsiębiorstwach. 
 
Funkcje klawiatury Klawiatura 
 
Klawiatura rejestruje kody pin za pomocą dotykowych klawiszy 

pojemnościowych. Porównuje to, co zostało wpisane z zapisanymi kodami. 

Klawiatura może obsługiwać kody pin zawierające od 4 do 8 cyfr. Cyfry w 

kodzie pin nie mogą być takie same; przynajmniej jedna cyfra musi być inna. 

Są dwa rodzaje kodów pin: kod admin, służący do konfiguracji systemu I kod 

użytkownika, służący do otwierania drzwi. 
 
Jeżeli kod został wpisany niepoprawnie 3 razy, nastąpi blokada na 1min. Jeżeli kod 

ponownie został wpisany niepoprawnie 3 razy, nastąpi blokada na 15 min. 

Następnie każdorazowo wpisany niepoprawny kod blokuje system na 15 min. 
 
Przyciski, sygnały optyczne I akustyczne klawiatury 
 
Klawiatura ma 2 sekcje klawiszy. 
 
Przycisk Funkcja  
Przyciski Wprowadzanie kodu; wybór funkcji w menu.  
numeryczne 

Przyciski funkcyjne Potwierdzanie lub anulowanie kodu pin; start 

menu. 

 
Tab : Przyciski 

 
2 diody statusowe LED sygnalizują stan (pin poprawny, pin niepoprawny, 

menu, itd.). Sygnał dzwiękowy wpisywania I potwierdzenia kodu, sygnał 

otwarcia drzwi.  
 

Lewy statusowy LED 
Prawy statusowy LED 

Przyciski numeryczne 

Przyciski funkcyjne 

 
 
 
 
 
 
 

 
Rys. : Klawiatura 

 
Podświetlenie klawiatury jest niebieskie, ściemnione I włączone lub wyłączone 

w zależności od warunków oświetleniowych. 



 
Struktura menu administratora 
 
Istnieje szereg opcji w menu administratora służących do programowania.  
Opcje wywoływane są za pomocą odpowiednich przycisków. 
 
Przycisk Funkcja  

Dodawanie kodu użytkownika  

 
Usuwanie kodu użytkownika  

 
Zmiana kodu administratora  

 
Reset do ustawień fabrycznych  

 
Ustawienia klawiatury(podświetlenie, czas 

przekaźnika,sygnały akustyczne I optyczne, 

akustyczny sygnał otwarcia)  
 
Tab : Struktura menu administratora  

 
UWAGA 

 
Klawiatura wraca do normalnego trybu pracy po 10 sek., jeśli nic nie 

zostanie przyciśnięte. Gdy tak się stanie wszystkie wprowadzone w tym 

czasie zmiany nie zostaną zapisane.  
 

Panel kontrolny dostępny jest w dwóch Panel kontrolny 
wersjach. Panel kontrolny obsługuje tylko  

jedną klawiaturę. Klawiatura działa z różnymi  

panelami kontrolnymi.  

Nazwa ekey home CP mini 1 ekey home CP micro 1 

produktu   

Typ Montaż na szynę DIN Montaż w drzwiach 

montażu 1 przekaźnik, 1 wejście 1 przekaźnik. 

Tab : Wersje paneli kontrolnych   
 

Funkcje panelu kontrolnego 
 
Panel kontrolny jest głównym elementem sysytemu. Służy do 

sterowania przekaźnikiem 
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Przyciski I sygnały optyczne panelu kontrolnego 
 
Panel kontrolny ekey home CP micro 1 nie posiada przycisków I LED  
 

1 LED statusowe 

2 Przycisk 

 
 
 
 
 

 
Rys. : Panel kontrolny ekey home CP mini 1 

 
Górna dioda LED wskazuje połączenie klawiatury I panel kontrolnego. 

Dolna dioda LED wskazuje działanie przekaźnika. 
 
Przycisk  Funkcja 

Przyciśnij I trzymaj przez 1 sek. Parowanie panelu kont./klawiat. 

Przyciśnij I trzymaj przez 4 sek. Reset do ustawień fabrycznych. 

Tab: Funkcje przycisków ekey home CP mini 1  

 

Specyfikacja Techniczna 

 
Description Unit Value 

Supply  VAC/VDC 12-24/8-24 

Power input W approx. 1 

Temperature °C -25 to +70 

range    

Memory  Codes 99 

Pin code length Quantity 4-8 digits 

Protection class IP 54 (front side) 

Speed  s <1 (after input is complete) 

Operational Button approx. 1 million 

lifetime  presses  

Tab : Specyfikacja techniczna: ekey home keypad integra 2.0 

 
Description Unit  Value 

   ekey home CP mini 

Supply 

  1 
 VAC/VDC 8-24 

Power input  W approx. 1 

Relays  Quantity 1 

Relay switching capacity VDC/A 42/2 

Temperature range 

 VAC/A  

 °C -20 to +70 

Protection class  IP 20 

Digital inputs (only  Quantity 1 



 
potential-free contacts  
may be connected) 

 
Tab : Specyfikacja techniczna: ekey home control panel mini 1 i ekey 

home control panel micro 1  

 

Instalacja  

 
UWAGA 

 
Zamontuj I podłącz prawidłowo urządzenia przed podłączeniem zasilania. 

 
Możliwe uszkodzenie własności! 
 
Nie podłączać wcześniej zasilania.  
 

 
Zamontuj system zgodnie z załączoną instrukcją montażu. 

 
Wykonaj połączenia kablowe zgodnie z załączonym schematem.  

 
Krok 
 

1 

 
 

2 

 
 

 
3 

 
4 

 
Czynność Wyświetlacz 

 
Upewnij się, że urządzenia zostały bezpiecznie - 
zamontowane. 

 
Podłącz zasilanie.  
 

 
-  

 

 
Jeżeli nie świecą się diody LED sprawdź - 
połączenia I zasilanie.  

 
 

 

Implementacja 
 
Implemetntacja urządzen paruje panel 

kontrolny z klawiaturą. Poniższy przykład 

tyczy się tylko ekey home CP mini 1. 

Parowanie ekey home CP micro 1następuje 

automatycznie po podłączeniu zasilania. 

 
 
 
 
 
 

Imlementacja urządzeń I 

normalny tryb pracy 
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Krok Czynność Opis Wyświetlcz 
1 Naciśnij I trzymaj przycisk Górna 

 
przez 1 sek. 

dioda LED 
 miga na    

   zielono 

2 -.  Diody 
   LED nie  

świecą się 

 

 
Urządzenia zostały sparowane. System pracuje w trybie normalnym. 

 
Wprowadzenie kodu administratora umożliwia 

dostęp do menu. Admin menu służy do 

konfigurowania systemu. Domyślny kod admin 

to 9999.  

 

Wprowadzanie kodu 

administratora 

 
UWAGA 

 
Niezwłocznie zmień kod administratora po implementacji. 

 
Jeżeli nie zmienisz kodu, możliwy będzie dostęp do menu dla osób trzecich. 
 
Wybierz nowy kod administratora I zachowaj dla własnej informacji.  
 
 
 
System pracuje w trybie normalnym. 
 

Krok Czynność Opis Wyświetlacz 

1 Naciśnij  aby zacząć Lewy LED 

 wpisywanie kodu statusowy 

 administatora. świeci się 

   na żółto. 

3 Wpisz kod administratora.   
- 

-  
 
 

 
1 Naciśnij . Lewy LED 

  statusowy  
świeci się  
na  
zielono. 

 
Diody LED   
statusowe  
świecą się  
na  
czerwono. 



 
Nie rozpoznano kodu - - 

administratora. Powtórz   

czynności od kroku 1.    
 
 
System jest w menu administratora. Automatycznie wróci do normalnego 

trybu pracy jeżeli nie zostanie naciśnięty 

żaden przycisk przez 10 sek. 

 
Funkcja pozwala na zmianę istniejącego 

kodu administratora. Kod administratora 

może zawierać od 4 do 8 cyfr. Cyfry nie  
mogą być wszystkie takie same; przynajmniej jedna musi być inna. 
 
Kod administratora zmienia się w menu. Aby dostać się do menu, wpisz 

kod administratora.  
 

 
System jest w menu administratora. 
 

Krok Czynność Opis  Wyświetlacz 

1 Naciśnij 3.   Lewy LED 
    statusowy 
    świeci się 

4 Naciśnij . 
  na zielono. 
  Lewy LED 

    świeci się 
    ns zielono. 
    Prawy LED 
    świeci się 

5 Wpisz stary kod - 

na żółto. 

- 

 administratora.   

1 Naciśnij .   Diody LED 
    świecą na 

    żółto. 

2    Diody LED 
    świecą się 
    na 
    czerwono. 

 Nie rozpoznano starego - - 

 kodu admin. Ponownie   

 wpisz stary kod   

 administratora od   

 początku.    

3 Wpisz nowy kod - - 

 administratora.    
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Zmiana kodu administratora 



4  Naciśnij .  Lewy LED 
    świeci na 
    żółto. 
    Prawy LED 
    świeci się 

5 
   na zielono. 
   Diody LED 

    świecą się 
    na 
  

Wpisywany kod został już - 

czerwono. 

  - 

  dodany jako kod   

  użytkownika. Wpisz kod   

  administratora od   

  początku jeszce raz.   

6  Ponownie wpisz nowy kod - - 

  administratora.   

7  Naciśnij .  . 

8    Diody LED 
    świecą się 
    na 
    czerwono. 

  Dwie próby nie powiodły - - 

  się. Nowy kod admin nie   

  został zapisany. Wpisz   

  nowy kod administratora   

  od początku jescze raz.   
9 - -  Diody LED 

    nie świecą  
się. 

 
 
Nowy kod administratora został zapisany. System pracuje w trybie normalnym. 

 
 
 

 
Próg jasności do włączania automatycznego 

podświetlenia można ustawić za pomocą  
wartości procentowych. Fabrycznie, próg jasności ustawiony jest na 10%. 

Wpisz żądaną wartość procentową:  
0 = automatyczne podświetlenie wyłączone. 
 
1 do 100 = ustawienie progu jasności 
 
Automatyczne podświetlenie ustawia się w menu admin. Aby dostać się 

do menu wpisz kod administratora.  

 

Ustawianie automatycznego 
podświetlenia 



 
System jest w menu administratora. 
 

Krok  Czynność Opis  Wyświetlacz 

1  Nacisnij 5, 1 I wybrany  Lewy LED 
  

próg jasności. tj. 7, 0 dla 
 świeci się 

   
na zielono.   

70%. 
  

     

6  Naciśnij .   Diody LED 
     świecą się 

     na zielono 

1     Dody LED 
     świecą się 
     na 
     czerwono. 

  Błędnie wpisane wartości. - - 

  Próg jasności nie został   

  zmieniony. Ponownie   

  wpisz kod administratora   

  od początku.   
2 - -   Diody LED 

     nie świecą  
się. 

 

 
Automatyczne podświetlenie zostało ustawione. System pracuje w 

trybie normalnym. 

 
Jasność podświetlenia można ustawić za pomocą 

4 predfiniowanych trybów. Fabrycznie jasność 

ustawiona jest na 100%. Wpisz numer żądanego 

trybu: 
 
0 = podświetlenie WYL; 
 
1 = jasność 33%; 
 
2 = jasność 66 %; 
 
3 = jasność 100% 

 

Ustawianie jasności 

podświetlenia 

 
Jasność podświetlenia ustawia się w menu. Aby dostać się do menu, wpisz 

kod administratora.  
 

 
System jest w mennu administratora. 
 

Krok Czynność Opis Wyświetlacz 

1 Naciśnij 5, 2 I numer Lewy LED 
 

wybranego trybu 
świeci się 

 na     
zielono. 
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7  Naciśnij .  Diody LED 
    świecą się 
    na 
 

1 
  zielono. 

   Diody LED 
    świecą się 
    na 
    czerwono. 

  Blędnie wpisane wartości. - - 

  Jasność nie została   

  zmieniona. Ponownie   

  wpisz kod adminitratora   

  od początku.   
2 - -  Diody LED 
    nie świecą  

się. 

 

 
Jasność podświetlenia została ustawiona. System pracuje w trybie normalnym. 
 
Czas przełączenia przekaźnika mozna ustawićw 

przedziale od 0,1sek do 99,9sek. Wpisz żądany 

czas przełączenia przekaźnika w dziesiątych 

sekundy tj.: 60 dla 6 s; 100 

dla 10 s; 300 dla 30 s. Fabrycznie czas przełączenia ustawiony jest na 10sek. 

Jeżel czas ustawiony jest na 0, Przekaźnik działa jak przełącznik: przekaźnik 

zmienia swój stan gdy wpisany zostanie poprawny kod i pozostaje w tym 

stanie do momentu ponownego wpisania poprawnego kodu.  
Czas przełączenia przekaźnika ustawia się w menu. Aby dostać się do menu 

wpisz kod administratora.  
 
 
System jest w menu administratora. 
 

Krok Czynność Opis  Wyświetlacz 

1 Naciśnij 5, 3 I żądaną  Lewy LED 
 

wartość czas przełączenia 
 świeći się 

  na  

przekaźnika tj. 1, 0, 0 dla 
 

  zielono. 

 10 sek.    

8 Naciśnij .   Diody LED 
    świecą się 
    na 

1 
   zielono. 
   Diody LED 

    świecą na 

    czerwono. 

 Błędnie wpisane wartości. - - 

 Czas przelączenia nie    
został zmieniony.  
Ponownie wpisz kod  
administratora od  
początku. 

 
Ustawianie czasu przełączenia 
przekaźnika 



 
2 - - Diody LED 

   nie świecą  
się. 

 
Czas przełączenia przekaźnika został 

ustawiony. System pracuje w trybie 

normalnym. 

 

 
4 predefiniowane tryby, 

wskazujące naciśnięcie 

przycisku, mogą służyć do 

sygnalizacji akustycznej I  
optycznej. Fabrycznie sygnalizacja akustyczna I optyczna wskazująca 

naciśnięcie przycisku jest włączona. Wpisz numer żądanego trybu:  
0 = sygnał akustyczny I optyczny WYL; 
 
1 = sygnał akustyczny I optyczny WYL; 
 
2 = sygnał akustyczny I optyczny WL; 
 
3 = sygnał akustyczny I optyczny WL; 
 
Sygnalizację wskazującą naciśnięcie przycisku ustawia się w menu. Aby 

dostać sie do menu wpisz kod administratora.  
 

 
System jest w menu administratora. 
 

Krok  Czynność Opis  Wyświetlacz 

1  Naciśnij 5, 4 I numer  Lewy LED 
  

żądanego trybu. 
 świeci się 

   na      

9 
 

Naciśnij . 
  zielono. 

   Diody LED 
     świecą się 
     na 

1 
    zielono. 
    Diody LED 

     świecą się 
     na 
     czerwono. 

  Błędnie wpisane wartości. - - 

  Sygnalizacja nie została   

  zmieniona. Ponownie   

  wpisz kad administratora   

  od początku.   
2 - -   Diody LED 

     nie świecą  
się. 
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Ustawianie sygnalizacji naciśnięcia klawisza 



Optyczna I akustyczna sygnalizacja naciśnięcia przycisku została zmieniona.  
System pracuje w trybie normalnym. 

 
Akustyczny sygnał otwarcia może być 

włączony lub wyłączony. Fabrycznie 

sygnał akustyczny jest włączony. Wpisz 

numer żądanego stanu: 
 
0 – WYL. 
 
1 - WL. 

 
Ustawianie akustycznego 

sygnału otwarcia 

 
Akustyczny sygnał otwarcia ustawia się w menu. Aby dostać się do menu 

wpisz kod administratora.  
 

 
System jest w menu administratora. 
 
Krok  Czynność Opis  Wyświetlacz 

1  Nacisnij 5, 5 I numer  Lewy LED 

  żądanego stanu.  świeci się 

     na zielono. 

10  Nacisnij .   Diody LED 
     świecą się 

     na zielono. 

3     Diody LED 
     świecą 
     sięna 
     czerwono. 

  Błędnie wpisane wartości. - - 

  Sygnalizacja nie została   

  zmieniona. Wpisz   

  ponownie kod   

  administratora od   

  początku.    
4 - -   Diody LED 

     nie świecą  
się. 

 

 
Akustyczny sygnał otwarcia zostal ustawiony. System pracuje w 

trybie normalnym. 

 
System umożliwia dodanie maksymalnie 

99 kodów użytkowików. 

 
Dodawanie kodu 

użytkownika 
 
Kod użytkwnika jest to każdy kod pink który  
jest używany do wyzwalania akcji na panelu kontrolnym, tj. Otwieranie drzwi. 

Kod użytkownika powinien składać się od 4 do 8 cyfr. Cyfry nie mogą być 

takie same; przynajmniej jedna musi być inna. 



 
UWAGA 

 
Aby mieć pewność, że system kontroli dostępu jest bezpieczny, pamiętaj 

o poniższych czynnościach przy dodawaniu kodu użytkownika: 
 

□ Użyj długich kodów użytkownika. 
 

□ Użyj tylko cyfr. 
 

□ Użyj innych kodów dla uprawnionych użytkowników.  

 
Kody użytkownika dodaje się w menu. Aby dostać się do menu wpisz kod 

administratora.  
 

 
System jest w menu administratora. 
 
Krok Czynność Opis  Wyświetlacz 

1 Naciśnij 1.   Lewy LED 
    świeci się 

    na zielono. 

11 Naciśnij .   Diody LED 
    świecą się 

    na zielono. 

12 Wpisz żądany kod - - 

 użytkownika.   

1 Naciśnij .   Prawy LED 
    świeci się 

    na zielono. 

2    Diody LED 
    świecą się 
    na 
    czerwono. 

 Kod użytkownika już - - 

 istnieje. Wpisz ponownie   

 kod administratora od   

 początku.    

3 Ponownie wpisz żądany - - 

 kod użytkownika.   

4 Naciśnij .   Diody LED 
    świecą się 

    na zielono. 

5    Diody LED  
świecą się 

na 

czerwono. 
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  Dwie próby mie powiodły - - 

  się. Kod użytkownika nie   

  został zapisany. Ponownie   

  wpisz kod administratora   

  od początku.   
6 - -  Diody LED 

    nie świecą  
się. 

 

 
Kod użytkownika został zapisany. System pracuje w trybie normalnym.  
 
 

 
Głównym celem produktu jest otwieranie drzwi.  
System pracuje w trybie normalnym. 
 

Krok Czynność Opis 

1 Wpisz zapisany kod 

 użytkownika. 

7 Naciśnij .  

8    

 
Nie rozpoznano kodu 

użytkownika. 

Spróbuj ponownie.  

 

 

Otwieranie drzwi 
 
 

Wyświetlacz 

 
- - 

 
 
 

Diody LED  
świecą się 

na 

zielono. 
Diody LED  
świecą się 
na 

czerwono. 

- - 

 
9 - Otwarcie drzwi. Diody LED 

   nie świecą  
się. 

 

 
System pracuje w trybie normalnym.  
 

UWAGA 
 
Jeżeli nieprawidłowy kod zostanie wprowadzony 3 razy, nastąpi blokada 

systemu na 1min. Jeżeli nieprawidłowy kod ponownie zostanie wprowadzony 

3 razy, nastąpi blokada systemu na 15 min. Każdorazowe wpisanie 

nieprawidłowego kodu blokuje system na 15 min. po pierwszej blokadzie.  



 
UWAGA 

 
Możesz także otwierać drzwi za pomocą wejść (PIN 7, 8) ekey home CP mini 1.   

Usuwanie kodu użytkownika 
 
Możesz usunąć pojedynczy kod użytkownika.  
Aby to zrobić należy znać kod, który ma być  
usunięty. 
 
Kod użytkownika usuwa się w menu. Aby dostać się do menu wpisz 

kod administratora.  
 

 
System jest w menu administratora. 
 
Krok  Czynność Opis  Wyświetlacz 

1  Naciśnij 2.   Lewy LED 
     świeci się 
     na 

13 
 

Naciśnij . 
  zielono. 

   Lewy LED 
     świeci się 
     na 
     zielono.Pr 
     awy LED 
     świecisię 
     na 

14 

 

Wpisz kod użytkownika, - 

czerwono. 

 - 

  który ma być usunięty.   

1  Naciśnij .   Diody LED 
     świecą się 
     na 

2 
    zielono. 
    Diody LED 

     świecą się 
     na 
     czerwono. 

  Nie rozpoznano kodu - - 

  użytkownika. Kod   

  użytkownika nie został   

  usunięty. Wpisz ponownie   

  kod administratora od   

  początku.    
3 - -   Diody LED 

     nie świecą  
się. 

 

 
Kod użytkownika został usunięty. System pracuje w trybie normalnym. 
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System można zresetować do ustawień 

fabrycznych za pomocą klawiatury lub 

panelu kontrolnego. Wybierz urządzenie, 

które jest dostępne. 

 
Resetowanie systemu do 

ustawień fabrycznych 

 
Klawiatura jest resetowana do ustawień  
fabrycznych. Wszystkie kody użytkowników zostaną nieodwracalnie usunięte. 

Kod administratora jest resetowany na domyślny 9999, czas przełączenia 

przekaźnika na 3 sek. Akustyczny I optyczny syganł naciśnięcia przycisku 

otwarcia, I akustyczny sygnał otwarcia drzwi są włączone. Jeżeli resetowanie 

następuje przez panel kontrolny, połączenie sparowanych urządzeń zostaje 

utracone. 
 
Reset za pomocą klawiatury 
 
Ustawienia systemu resetuje się w menu. Aby dostać się do menu wpisz 

kod administratora.  
 

 
System jest w menu administratora. 
 
Krok  Action Opis  Wyświetlacz 

1  Naciśnij 4.   Lewy LED 
     świeci się 

     na zielono 

15  Naciśnij .   Diody LED 
     świecą się 
     na 

16 

 

Wpisz kod administratora. - 

czerwono. 

 - 

17  Naciśnij .   Diody LED 
     nie świecą 

     się. 

18     Diody LED 
     świecą się 
     na 
     czerwono. 

  Nie rozpoznano kodu - - 

  administratora.System nie   

  został zresetowany. Wpisz   

  ponownie kod   

  administratora od   

  początku.    
19 - -   Diody LED 

     migają na  
żółto. 



 
20 - - Górna dioda LED   

miga na 

zielono. 

 

 
Klawiatura została zresetowana do ustawien fabrycznych. System pracuje 

w trybie normalnym. 
 
Reset za pomocą panelu kontrolnego 
 
Reset do ustawień fabrycznych jest możliwy tylko w ekey home CP mini 1 I 

jest uruchmiany na panelu kontrolnym. Reset w ekey home CP micro 1 może 

być wykonany tylko przez producenta. 
 
Krok  Czynność Opis Wyświetlacz 

1  Naciśnij I trzymaj przycisk Diody LED 
  

przez 4 sekundy. 
nie świecą 

  
się.     

21 - -  Diody LED 
    migają na 

    żółto. 

22 - -  Górna  
dioda LED 
miga na 

czerwono. 

 

 
Panel kontrolny I klawiatura zostały zresetowane do ustawień fabrcznych.  
Wymagane ponowne parowanie urządzeń. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aktualizacja oprogramowania 

 
Pracujemy nad tym, aby stale ulepszać nasze produkty I dodawać nowe 

funkcjonalności. Odpowiednio aktualizacje są dostępne dla klawiatury I panelu 

kontrolnego. Więcej informacji na ten temat można uzyskać od sprzedawcy. 
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Błędy i rozwiązywanie problemów 

 
Wyświetlacz Znaczenie Czynność 

 
LED statusowe 

świecą się na 

czerwono.   
LED statusowe 

świecą się na 

czerwono..  
 
 

 
LED statusowe 

świecą się na 

czerwono.  
 
 

LED statusowe 

świecą się na 

czerwono.   
Prawy LED  
świeci się na  
czerwono. 

 
 
 

 
Diody LED 

migają na żółto.  

 
Nie rozpoznano kodu Ponownie wpisz kod  
użytkownika użytkownika. 

 
Wszystkie cyfry w żądanym Wpisz nowy kod  
kodzie są takie same tj.: użytkownika,  
1111, 3333. zawierający co  

najmniej jedną cyfrę  
różniącą się od  
innych. tj.: 1115,  
3733.  

Żądany kod jest za krótki Wpisz nowy kod  
lub za długi. tj.: 321, użytkownika  
987654321. zawierający od 4 do  

8 cyfr. tj.: 4321,  
87654321.  

Wystąpił błąd podczas Dokładnie zapoznaj  
wprowadzania zmian w się z opisem  
menu. wybranej funkcji. 
 
Niepoprawny kod został Po 1-min. lub 15-  
wpisany 3 razy. 1-min. lub min. blokadzie wpisz  
15-min. Blokada systemu. poprawny kod. Czas  

blokada będzie  
upływał tylko przy  
podłączonym  
zasilaniu.  

Brak połączenia z panelem Sprawdź połączenia  
kontrolnym. kablowe lub  

uruchom parowanie  
urządzeń. 

 
Jeżeli te zalecenia nie rozwiążą problemu, należy skontaktować się ze 

sprzedawcą. Jeżeli system musi zostać zwrócony do ekey biometric systems 

GmbH, proszę wysłać je w odpowiednim opakowaniu. Niewłaściwe 

opkakowanie może prowadzić do utraty gwarancji.  
 

Konserwacja 
 
System jest w dużej mierze bezobsługowy. Dla bezpieczeństwa, od czsu 

do czasu wyczyść odciski I zabrudzenia klawiatury za pomocą wilgotnej 

(nie mokrej) szmatki. Użyj czystej wody bez detergentów. 



 

Dismantling and disposal 
 
Pursuant to Directive 2002/96/EC of 

the European Parliament and Council 

of 27 January 2003 on the sale, 

return and environmentally friendly  
disposal of electrical and electronic equipment (WEEE) supplied after 

13/08/2005, electrical and electronic equipment is to be recycled and may not 

be disposed of with household waste. As disposal regulations within the EU 

can differ from country to country, please contact your dealer for further 

information as necessary.  
 

Declaration of conformity 
 
ekey biometric systems GmbH hereby declares that the product conforms to 

the relevant provisions of the Electromagnetic Compatibility Directive 

2004/108/EC of the European Union. The complete text of the declaration 

of conformity can be downloaded from http://www.ekey.net/downloads.  
 

Copyright 
 
Copyright © 2014 ekey biometric systems GmbH. 
 
All content, artwork and any ideas contained in these operating instructions 

are subject to applicable copyright laws. Any transmission, relinquishment or 

transfer of this content or parts thereof to any third party requires the prior 

written consent of ekey biometric systems GmbH. Translated documentation. 
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