
Ako zapojiť a integrovať Samostatnú dotykovú kovovú RFID klávesnicu do
systému Fibaro

Upozornenie!!!
Chystáte sa pracovať s elektrickým zariadením, preto, aj keď je napájané malým bezpečným 
napätím 12V DC, je vhodné, aby ste prvé kroky realizovali v stave bez napätia!!!

K úspešnej inštalácii budete, okrem kompletného obsahu balenia klávesnice potrebovať aj Fibaro 
Smart Implant, bez neho integráciu do systému nevykonáte a 12V DC zdroj napájania!!!

Po otvorení krabice s klávesnicou v nej nájdete: 
• samotnú klávesnicu
• 2-pinový konektor s kabelážou pre zvonček
• 12-pinový konektor s kabelážou

Upozornenie: 12-pinový konektor sa nasúva trochu ťažšie.
Klávesnica sa napája červeným/svorka 12V a čiernym vodičom/svorka GND. 

Ako ďalší krok zapojite Fibaro Smart Implant na zdroj napätia 12V DC (podľa manuálu k Implantu).
Implant pridáme do systému. Inklúziu vykonáme tak, že 3 razy po sebe stlačíme „B“ tlačítko (to sa 
nachádza pri výstupných svorkách). Otvoríme nastavenia pre daný Smart Implant. V „strome“ 
jednotlivých „slave“ zariadení klikneme na prvé „slave“ zariadenie (obvykle označené číselným 
kódom XXXX.0). Prejdeme do záložky Advanced/Pokročilé. 
Nájdeme si parameter Input Configuration

Je dobré vedieť, že prvotné heslo pre otvorenie je „7890“



Do módu nastavovania sa dostanete tým spôsobom, že zadáte „*“ a následne vyťukáte predvolené
administratívne heslo „123456#“. 
Po menu sa pohybujete tak, že po vstupe do Nastavení zadáte na klávesnici „adresu“ príslušného 
menu.

0 Nastavenie administratívneho hesla a „Master“ čipu
1 Nastavenie užívateľa
2 Nastavenie hesla k užívateľovi
3 Nastavenie hesla a čipu k užívateľovi
4 Výmazanie užívateľa
5 Výmazanie všetkých užívateľov
6 Zmena hesla k užívateľovi
7 Nastavenie oneskorenia otvorenia dverí
8 Inicializácia systému
9 Nastavenie správcovskej karty

Na nastavenie užívateľského hesla a čipu zadávame kódy takto: * 123456 # 1 XXXX (navolíme 
užívateľké ID, len 4 znaky) # a priložíme RFID čip ktorý bude patriť danému užívateľovi. Systém 
zapípa.

V menu 2 nastavujeme heslo k užívateľovi: * 123456 # 2 XXXX (užívateľské ID) YYYY (heslo 
užívateľa) #

V menu 3 nastavujeme heslo a kartu, pre mód využívajúci obe možnosti simultánne k užívateľovi:  
* 123456 # 3 XXXX (užívateľské ID) YYYY (heslo užívateľa) # a priloženie čipu

V menu 4 vymazávame užívateľov jednotlivo. Opätovne prejdeme do menu * 123456 # 4 a:
1. zadáme používateľovo ID alebo čip #
2. priložíme čip #
3. vložíme 10 miestne číslo čipu #

V menu 5 máme možnosť vymazať všetkých užívateľov zadaním * 123456 # 5 123456 (alebo 
vložením iného programovacieho kódu, ak sme ho zmenili) alebo priložením Master čipu #

V menu 6 meníme heslo k užívateľovi * 123456 # 6 XXXX (použivateľské heslo NIE ID) YYYY 
(nové heslo) #

V menu 7 môžeme nastaviť oneskorenie otvorenia dvier * 123456 # 7 XXXX (vložíme čas 
oneskorenia, vyberáme z rozsahu 0-255 sek. V základe je nastavené oneskorenie na 3 sek.) #

Predajca: obchod.homesystem.sk


