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02:ZONES/DEVICES 

 
ADD NEW DEVICES 

 ENTR ID:XXX-XXXX 

 

ENROLL NOW or 

 ID No. 370-XXXX 

 

K06:Keypad 

 

MODIFY DEVICES 

 

Nešiojama nuotolinė belaidė 2-jų krypčių klaviatūra 

1. ĮVADAS 

WK141 tai "PowerMaster" šeimos valdymo klaviatūra su 2-jų krypčių PowerG 
bevieliu ryšiu. WK141 taip pat turi įmontuotą RFID kortelės nuskaitymą. Klaviatūra 
turi dažniausiai pasitaikančias kasdienes vartotojo funkcijas: 

 Įjungti ir išjungti signalizacijos sistemą.  

 Inicijuoti avarinius, priešgaisrinius ir panikos signalus. 

 Paveikslas 1 

 Valdykite X-10 įrenginius ir PGM išėjimus.
 Atlikite vieną iš AUX (pagalbinių) iš anksto nustatytų funkcijų.
 Peržiūrėkite sistemos būseną.
Pavyzdžiui, norint įjungti arba išjungti sistemą, reikalingas leidimas, vartotojas gali 
įvesti savo PIN kodą naudodamas integruotą klaviatūrą arba pridėti galiojančią 
RFID kortelę prie skaitytuvo, esančio "N" paveiksle 1.
Be to, klaviatūra WK141 palaiko sričių valdymą. Galima valdyti iki trijų reguliuojamų 
sričių; kiekviena sritis gali būti įjungiamos ir išjungiamos nepriklausomai, 
neatsižvelgiant į kitų dviejų sričių būseną tų pačių arba skirtingų naudotojų (žr. 1 
paveiksle pažymėtus mygtukus su "E").
Klaviatūros gali būti montuojamos sienoje naudojant pridedamą laikiklį arba 
naudojamos kaip nešiojamas įrenginys. Kad atitiktų įvairius tarptautinius standartus,
 klaviatūrose įrengti du atidarymo jungikliai. Juos galima sukonfigūruoti kad sistema 
suveiktu kai baterijos skyriaus dangtelis yra nuimtas arba kai įrenginys yra 
pašalinamas iš tvirtinimo laikiklio.
Pastaba:  Irenginys su UL standartu neskirtas nešiotis. 

Kitos WK141 klaviatūros funkcijos:
 Būsenos, atminties, gedimų ir paruošta / neparuošta indikacijos. 
 Automatiškai praneša apie išsikrovusia baterija. 
 Klaviatūrą su apšvietimu. 
 Varpelio funkcija 
 Kortelių skaitytuvas taip pat gali būti naudojamas priregistruoti naujas korteles į 
centralę. 
 Ilgaamžė 4-5 metų baterijų tarnavimo trukmė (tipiškam naudojimui), 3 VDC ličio 
baterija.
Pastaba: Irenginiai su UL standartu korteles gali naudoti tik sistemos įjungimui ar 
išjungimui. 
Pastaba: Pagal UL standarta WK141 modelis skirtas tik papildomam naudojimui. 

2. ĮRENGIMAS
2.1 Montavimas ir baterijos keitimas 

1.   Gręžkite 2 skyles ant montavimo paviršiaus ir pritvirtinkite laikiklį 2 varžtais.                  
2. Įdėkite "vizualiųjų indikacijų" lipduką į rėmelį.
3.  Įstatykite klaviatūrą į laikiklį. 

A. Magnetas (kai kronšteinas pašalinamas nuo sienos, suveikia "tamperis").
 

1. Nuimkite dangtelį. 
2.  Pakeiskite bateriją (patikrinkite poliškumą) ir uždarykite 
dangtį.
 A. Akumuliatoriaus skyriaus "tamperio" jungiklis
Atsargiai! Sprogimo rizika, jei baterija pakeista netinkamu tipu. 
Išmeskite sunaudojamą akumuliatorių pagal baterijų gamintojo 
instrukcijas.

 Paveikslas 2 Paveikslas 3

2.2. Pririšimas 
Žiūrėkite "PowerMaster" centralės "Instaliavimo vadove" ir atlikite procedūrą, pateiktą "Installer Menu" punkte "02: ZONES / DEVICES", kurios aprašymas pateikiamas 
toliau pateiktoje diagramoje. 

Žingsnis 1 Žingsnis 2 Žingsnis 3 Žingsnis 4   

2 pastaba

Pasirinkite pageidaujamą  

mygtuką ir atleiskite jį, kai tik užsidegs 
geltonas šviesos diodas. Arba įveskite 
įrenginio ID (Galinėje klaviatūros 
pusėje )

Vartotojo Vadovas 
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Įeikite į meniu "Installer" ir pasirinkite
 “02:ZONES/DEVICES”                              DEVICE"   1 pastaba     Pririškite, laikydami nuspaudę    naujos klaviatūros numerį.Pasirinkite "ADD NEW  

A. Apsaugos įjungimas NAMUOSE            H. AUX / REGISTRAVIMAS  
B. Apsaugos įjungimas  IŠVYKĘS              I.  Pavojaus SIGALAS            
C. Apsaugos išjungimas               J.  GAISRO SIGALAS 

D. X-10 / PGM               K.  PANIKOS SIGALAS 

E. SRITIES PASIRINKIMAS                  L. VARPELIO INDIKACIJA    
F. Greitas įjungimas              M. LED INDIKACIJA 

G. STATUSAS / IŠĖJIMAS             N. KORTELIU SKAITYTUVAS 



  

   

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

K06.LOCATION K06.PARTITIONS K06:P1  P2    P3 

 
K06.DEV SETTINGS 

DEVICE SETTINGS 

SUPERVISION 

EXIT-ENTRY Beeps 

BUTTON () 

02.ZONES/DEVICES 

 
MODIFY DEVICES 

 

ADD NEW DEVICES 

 
ENROLL NOW 

 T01:Tag (Prox) 

 

DEVICE ENROLLED 

 

Konfigūruoti  vietos  parametrą     Įrašykite  Sritis. Priskirkite sritis paspausdami                
      3 pastaba.

mygtukai klaviaturojel 

Tęskite menių punkte 2.3 

      

 naviguoti       pasirinkti  

Pastabos: 
1. Jei klaviatūra jau yra užregistruota, galite konfigūruoti klaviatūros parametrus ir priskirti sritis per "Modify Devices" parinktį – žiūrėti 2 punktą. 
2. Pirmieji trys įrenginio skaitmenys ID Nr. "371-XXXX" nusako kad yra WK141.  
3. SRITYS bus rodomi tik tuo atveju, jei skydelyje buvo anksčiau įjungtas PARTITIONING (išsamesnės informacijos skyriuje "PowerMaster" diegimo vadove).

2.3. Klaviatūros parametrų konfigūravimas
Įveskite  meniu ir laikykitės WK141 klaviatūros konfigūracijos instrukcijų, kaip aprašyta toliau esančioje lentelėje.

Pasirinkimas Konfigūracijos instrukcijos

TAMPERS 
Čia galite nustatyti, kuris iš dviejų "tamperų" (t. Y. Baterijų skyriaus dangtelis arba tvirtinimo tampers) bus aktyvus.  

Čia galite nustatyti, ar centralė stebės klaviatūros siunčiamus testinius pranešimus (žr. Pastabą). 

iRadijo ryšio stiprumas ir kokybė. Jei klaviatūra bent vieną kartą per nustatytą laiko langą neatsiūs test signalo, pradedamas 
įspėjimas apie dingimą. Todėl, jei ketinate išjungti klaviatūrą, turite išjungti "Supervision OFF", kad išvengtumėte įspėjimo apie 
dingimą.

Pastaba: 
1.  Kas 5 minutes klaviatūra atlieka komunikacijos testinį seansą su centrale (t. Y. "Priežiūros signalas"), kad jį patikrintų 

Pasirinkimai:  Disabled (pasirinktas); all tampers; Battery cover. 

Pastaba: Standartui UL turi būti pasirinkta “all tampers”. 

Pastaba: Standartui UL turi būti pasirinkta “ON”. 

Čia jūs nustatote, ar klaviatūra pipsės skaičuodama išėjimo ir įėjimo laiką. Taip pat galima pasirinkti kad klaviatūra pipsėtu tik tada 
kaip skaičuojamas laikas pilnai pridavus sistemą. 

Pasirinkimai: ON (default) or OFF. 

Čia galite pasirinkti (*) mygtuko funkciją .Yra keturios galimybės:

valdymo skydelio menių punkte. Konfigūravimas aprašytas ("Installer Guide" žr. meniu "OUTPUTS") .
Not used: (*) mygtukas neatlieka funkcijos 

Pasirinkimai: ON; OFF (default) ir OFF @ Home.  

Pasirinkimai:  Status  (default);  Stop  Beeps;  Skip  exit  delay;  PGM;  and  Not  Used.  

Status: valdymo skydelis rodys ir praneša (taikoma tik valdymo skydams, palaikantiems balso), sistemos būseną.
Stop Beeps: Paspaudus (*) mygtuką, centralė ir kiti sistemos įrenginiai (pvz., Klaviatūros, sirenos ir tt) bus nutildyti (pvz., Išeinant arba 
įvedant vėlavimą). 
Skip exit delay: Paspaudus (*) mygtuką, nedelsiant pasibaigia išėjimo laikas. 
PGM: Paspaudus (*) mygtuką, įjungiamas PGM išėjimas. PGM išėjimo funkcijos sukonfigūruotos atitinkamoje

2.4 RFID kortelių priskyrimas 
"WK141" klaviatūrą turi integruotą kortelių skaitytuvą.  Kurio pagalba galima įjungti ar išjungti apsaugą. Taip pat galima pridėti prie sistemos naujas korteles. 

Kiekviena RFID kortelė atitinka jo vartotojo kodą. Todėl įsitikinkite, kad kiekvienai užregistruotai kortelei yra užprogramuotas atitinkamas vartotojo kodas (kodas "0000" 
neleidžiamas). Pavyzdžiui, "T02: kortelė Prox" priskirta 2-am. vartotojui, o "T14: kortelė " priskirta 14-am. vartotojui. Kiekvienos RFID kortelės leidimas bus toks pat kaip 
ir atitinkamo vartotojo. Pvz., Jei Vartotojo kodas 3 yra priskirtas 1 ir 3 sričiai, "T03: Kortelė <Prox>" taip pat galės valdyti tas sritis.

Žingsnis 5 Žingsnis 6 Žingsnis 7 Žingsnis 8 

Žingsnis 1 Žingsnis 2 Žingsnis 3 Žingsnis 4   

Įeikite į meniu "Installer" ir pasirinkite Pasirinkite "ADD NEW DEVICES" punktą  Kai "ENROLL NOW" rodomas, 

“02:ZONES/DEVICES” 
Paspauskite AWAY Mygtuką (     ) 
WK141 klaviatūros - mygtukas AWAY
 pradeda mirksėti

2 D-306041 WK141 

Pridėkite prie "WK141" klaviatūros 
skaitytuvo kortelę. Jei registracija 
sėkminga, ekranas parašys
 "DEVICE ENROLLED" ir parodo 
kortelės duomenis.
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3. KLAVIATŪROS NAUDOJIMAS 

3.1 Apsaugos įjungimas ir išjungimas 
Žingsnis Pridavimas Vartotojo Veiksmai            Klaviatūros ir centralės atsakas 

   1  
Pasirinkti sritį  

(Kai sritys yra įjungtos) 

Pasirinktas  mygtukas  užsidega.  

  ARBA                      ARBA 
  
 

Apsaugos išjungimas 

Greitas įjungimas  IŠVYKĘS 

Greitas įjungimas NAMUOSE 

Pasirinktas mygtukas pradeda mirksėti ir paragina jus
įvesti Vartotojo kodą arba prigausti kortelę. Žr. 3 
žingsnį.

 ( 2 sek.)  
 

Įveskite  Vartotojo  kodą  arba 
prilieskite RFID kortelę.

 ( 2 sek.) 

Klaviatūros šviesos diodas mirkteli vieną kartą 
raudonai, norėdamas nurodyti kad siunčiama 
komanda į centralę. Centralės atsakas pranešamas 
šviesos diodo ir signalo pagalba.

Apsaugos įjungimas  IŠVYKĘS  

Apsaugos įjungimas NAMUOSE
  

MOMENTINIS (Po įjungimo  NAMUOSE/ IŠVYKĘS) 

(Po įjungimo IŠVYKĘS)  

Notes: 
1. Jei centralėje sritys išjungtos, praleiskite 1 žingsnį. 
2. "Quick Arm" veikia tik tada, jei ši funkcija įjungta valdymo skydelyje. 
3. Jei 2 žingsnyje pasirinktas greitas įjungimas, praleiskite 3 žingsnį. 
4. (a) Surinkus neteisingą kodą, centralė  nevykdo komandos.

(b) Jei veiksmas nebaigtas, kai mirksi pasirinktas valdymo mygtukas, norima funkcija nebus vykdoma.

LATCHKEY 
 

 [Vartotojo kodas]                 AR   [Pridėti kortelę]  

 [Užpuolimo KODAS]   (Gamyklinis 2580 )

3.2 Automatika 

PGM ir X-10 išėjimų funkcijos sukonfigūruotos atitinkamuose centralės "Installer Guide" skyriuose (žr. "IŠĖJIMO" meniu) ir Vartotojo vadovas (žr. "SCHEDULER" 
meniu).

Išėjimo funkcija Veiksmas Atsakas 

X-10 ar  PGM prietaisas Įjungemas 
  

X-10 ar  PGM prietaisas Išjungemas  
  

X-10 ar  PGM prietaisas pakeičia būseną 
  

 [PGM  00]  ar  [X-10 01 to 15]
      

 [PGM  00]  ar  [X-10 01 to 15]
   

 [PGM  00]  ar  [X-10 01 to 15]
   

Klaviatūros šviesos diodas mirkteli vieną kartą 
raudonai, norėdamas nurodyti kad siunčiama 
komanda į centralę. Centralės atsakas 
pranešamas šviesos diodo ir signalo pagalba.

Klaviatūros  šviesos  diodas  mirkteli  vieną 
kartą  raudonai,  norėdamas  nurodyti  kad 
siunčiama  komanda  į  centralę.  Centralės 
atsakas  pranešamas  šviesos  diodo  ir 
signalo pagalba. 

Pastaba: ilgai paspaudus (daugiau nei 2 s.)             mygtuką inicijuoja modulio X-10 valdymą. Trumpas mygtuko paspaudimas                inicijuoja PGM funkciją. 

3.3 Pavojaus signalai 

Žiurėti punktą 3.5.  

Žiurėti punktą 3.5.  

Žiurėti punktą 3.5.  

Gaisro pavojus
 ( 2 s.) 

 ( 2 s.)

 

Panikos pavojus 

Sveikatos pavojus 
 ( 2 s.) 

3.4 Kitos funkcijos 

Žiurėti punktą 3.5.  

Žiurėti punktą 3.5.  

Signalai Veiksmai Atsakas 

Funkcijos Veiksmas Atsakas

Žvaigždutės funkcijos 

Statuso indikacija 
     

Pastaba: Žvaigždutės funkcijos aprašytos paragrafe 2.3  

3.5 Centralės atsakymas į klaviatūros komandas

D-306041 WK141 3 

paruošta pridavimui, būsenos mygtukas (G. 1 paveiksle) mirksi keletą sekundžių, ragindamas jį paspausti, kad gautumėte būsenos informaciją iš valdymo skydo. 

Vykdant  komandą,  klaviatūros  šviesos  diodas  ("M"  1  paveiksle)  mirksi  vieną  kartą  raudonai,  kad  būtų  nurodyta  perduoti  komandą  į  valdymo  skydą.  Jei  operacija 
sėkmingai baigta, žalias šviesos diodas šviečia trumpai ir girdimas "laimingas melodija". Jei operacija nepavyksta arba jos negalima užpildyti, pavyzdžiui, kai sistema 
"nepasirengusi", raudona lemputė šviečia nuolat ir girdimas "liūdna melodija". Jei sistemoje yra bėdų ar aliarmo būsenos būklė arba kai sistema nėra veikianti,



 

 
 

  /  /  

  

 

,

 

 

  

Centralės atsakas Sirenos garsas LED Indikacija Problemos Indikacija 

Priimta: operacija sėkmingai 
baigta

Klaida: Operacija nepavyko   "liūdna melodija"

Momentinis ŽALIAS 
"laimingas melodija"  

neatsako.

Momentinis RAUDONAS  

Nėra ryšio:  Centralė  Jokio Jokio

Jei centralė yra nepasirengusi arba jei yra gedimas 
ar suveikimas                          ir bus informacija atmintyje, būsenos 
mygtukas (G 1 pav.) mirksi kelias sekundes. 
Norėdami išsiaiškinti priežastis, paspauskite 
mygtuką 

3.6 Sistemos būklės gavimas ir peržiūra 

Žingsnis Būsenos užklausa Vartotojo veiksmai Klaviatūros ir centralės atsakas 

2             Statuso matymas 

1             Statuso Peržiūra 
 

Klaviatūros lemputė vieną kartą mirktels raudonai, reiškianti kad užklausa 
perduodama centralei. 
Centralės būsena nurodoma klaviatūroje per degančius numerius ir 
pridavimo klavišus  - žr. Žemiau

Pridavimo Būsena 

Sistemos pridavimo būsena žymima atitinkamu 

  IŠVYKĘS 

 kelias sekundes mygtuko degimu. Pavyzdžiui, jei sistema yra priduota režimu

mygtukas užsidegs ir jei sistema išjungiama,  mygtukas taip pat švies.

Jei įjungtos sritys, pridavimo būsena pirmos srities bus rodomas kartu su atitinkamu pirmuoju mygtukuko degimu tada antros srities statusas rodomas su  

 antru LED mygtuku                  ir taip tpliau.

Pasirengimo / ne pasirengimo ir klaidų  indikacija 

Parengta / nepasirengusi, atmintyje įvykiai ir gedimų indikacijos pateikiamos per klaviatūros šviesos diodą (žr. 1 pav. "M") : 

LED Indikacija [1]           Systemos Statusas [2] Reikšmė
Žalia Systema Pasirengusi  Jūs galite priduoti sistemą 

Raudona Kažkuri zona suveikusi  Viena iš zonų yra suveikusi. Prieš priduodant centralę reiktu uždaryti zoną arba ją išjungti. [3] 

Geltona                 Gedimas ar buvo suveikimas         Buvo suveikimas arba yra gedimas. [3]  

Geltona mirksinti Išsikrovusios baterijos Klaviatūros baterija turi būti pakeista, kaip parodyta skyriuje 2.1.  
[1] LED indikatorius rodomas po to, kai mirkteli raudonas ledas. 
[2] Jei yra daugiau nei vienas būsenos indikatorius, LED juos rodys iš eilės. 

[3] Žiūrėkite atitinkamus skyrius. Centralės vartotojo skyrio ir diegimo vadovuose. 

SPECIFIKACIJOS 
Dažnių juosta (MHz) Europa ir kitos šalys: 433-434, 868-869 USA: 912-919

3V, CR123A tipas.  (GP) 
4-5 metai * (tipiniam vartojimui). 

Darbinė temperatūra 0C iki 49C (32F iki 120F) 

Dydis (YxPxH) 127x70x24mm (5 x 2-3/4 x 31/32 in) 

Ryšio protokolas PowerG Santykinė drėgmė 93% 

Baterijos tipas
Baterijos tarnavimo laikas 

107g (3.4 oz) Svoris (su 
baterija)

Išsirovusios baterijos riba 2.1 V Spalva               Balta  
* 3 metai+, jei naudojamas kortelių skaitytuvas


