
 

Kódová klávesnice s čtečkou čipů a 
prstů 

 
 

eKey D1 
 

 
 
Autonomní kódová klávesnice s čtečkou RFID a prstů pro ovládání elektrického zámku. 
Klávesnice je určena k vnitřnímu použití a je k ní možné připojit odchodové tlačítko nebo 
zvonek.  

Záruční a pozáruční servis výrobků: 

ČIP Trading s.r.o., Milínská 130, Příbram 26101, tel: 318 628 235, obchod@cip.cz 
WWW.CIP.CZ 

Šíření tohoto uživatelského manuálu jakýmikoliv prostředky podléhá autorskému zákonu a písemnému souhlasu autora. Autorská práva náleží 
ČIP Trading s.r.o. 
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Autorizace 
Heslem: Zadejte svoje heslo a následně # 
Čipem: Přiložte čip ke středu klávesnice (poblíž tlačítka 8). 
Prstem: Přiložte prst na střed průhledné plochy a lehce přimáčkněte, aby se bříško prstu 
rozložilo po ploše. 
 
Změna administrátora 
Naučením alespoň jednoho nového administrátora dojde k deaktivaci továrního hesla. 
Administrátorské heslo je továrně *123456. 
 
Autorizujte se administrátorem (továrně *123456) (kontrolka svítí modře). Stiskněte *1 
(kontrolka svítí fialově). Nyní můžete přiložit čip nebo 2x za sebou přiložte stejný prst. 
(kontrolka zabliká zůstane svítit fialově). Nyní můžete přidávat dalšího administrátora nebo 
stiskněte # pro ukončení přidávání administrátorů. 
 
Důležité: Administrátorský čip nebo otisk prstu nelze použít k otvírání! Slouží pouze k 
nastavení klávesnice. Maximální počet administrátorů je 5. 
 
Rychlé přidání uživatelů (prst nebo čip) 
Autorizujte se administrátorem (továrně *123456) (kontrolka svítí modře). Přiložte čip 
uživatele nebo 2x za sebou prst. (kontrolka zabliká a zůstane svítit modře). Nyní můžete 
přidávat dalšího uživatele nebo stiskněte # pro ukončení přidávání uživatelů. 
 
Důležité: Uživatelé, kteří byly přidáni rychlou metodou nelze mazat jednotlivě při ztrátě čipu 
nebo nedostupnosti prstu. Pokud chcete mít tuto možnost je nutné přidávat uživatele na 
pozici ID (dále v manuálu) a vést si evidenci uživatelů. 
 
Rychlé mazání uživatelů (prst nebo čip) 
Autorizujte se administrátorem (továrně *123456) (kontrolka svítí modře). Stiskněte *2 
(kontrolka svítí červeně). Přiložte čip uživatele nebo 2x za sebou prst. (kontrolka zabliká a 
zůstane svítit červeně). Nyní můžete mazat dalšího uživatele nebo stiskněte # pro ukončení 
mazání uživatelů. 
 
Přidání uživatele na pozici ID 

1. Autorizujte se administrátorem (továrně *123456) (kontrolka svítí modře). 
2. Zadejte ID číslo uživatele (hodnota 1 až 9999) a stiskněte # (pod každým ID může 

být jen jeden otisk čip nebo heslo). 
3. Přiložte čip uživatele nebo 2x za sebou přiložte prst nebo zadejte heslo a # (4-6 

znaků) 
4. Kontrolka zabliká a zůstane svítit modře. 
5. Nyní můžete přidávat dalšího uživatele (od bodu 2.) nebo stiskněte # pro ukončení 

přidávání uživatelů. 

strana 2 

Záruční a pozáruční servis výrobků: 

ČIP Trading s.r.o., Milínská 130, Příbram 26101, tel: 318 628 235, obchod@cip.cz 
WWW.CIP.CZ 

 Verze uživatelského návodu: 20.02 
 Šíření tohoto uživatelského manuálu jakýmikoliv prostředky podléhá autorskému zákonu a písemnému souhlasu autora. Autorská práva náleží 
ČIP Trading s.r.o. 



 
 
Uživatelský manuál Kódová klávesnice eKey D1 

Smazání uživatele na pozici ID 
1. Autorizujte se administrátorem (továrně *123456) (kontrolka svítí modře). 
2. Zadejte *2 (kontrolka svítí červeně) 
3. Zadejte ID číslo uživatele kterého chce smazat (hodnota 1 až 9999) a stiskněte # 
4. Kontrolka zabliká a zůstane svítit červeně. 
5. Nyní můžete mazat dalšího uživatele (od bodu 3.) nebo stiskněte # pro ukončení 

mazání uživatelů. 
 
Smazání všech uživatelů 
Autorizujte se administrátorem (továrně *123456) (kontrolka svítí modře). Stiskněte *2 
(kontrolka svítí červeně). Zadejte na klávesnici 0000# (kontrolka zabliká a zůstane svítit 
červeně) stiskněte # pro ukončení mazání uživatelů. 
 
Změna doby sepnutí relé při autorizaci (továrně 3 sekundy) 
Autorizujte se administrátorem (továrně *123456) (kontrolka svítí modře). Stiskněte *3 
(kontrolka svítí fialově). Zadejte na klávesnici dobu sepnutí v sekundách a pak # (například 
10# nastaví dobu sepnutí na 10 sekund). 
 
Tovární reset administrátora 
Pokud ztratíte administrátorský čip nebo je prst nečitelný, lze provést jeho reset do továrních 
hodnot. Odpojte klávesnici od napájení a stiskněte a držte tlačítko #. Opět připojte napájení 
a vyčkejte na dlouhé pípnutí (cca po 5 sekundách). Tento postup nemá vliv na uživatele. 
 
Přenos uživatelů do další klávesnice 
Klávesnice umí přenášet uživatele do dalších, aby jste nemuseli provádět učení uživatelů 
několikrát, pokud máte více vchodů. Pro přenos jsou podporovány pouze USB flash disky 
nízké kapacity. (doporučeno do 8Gb). 
 
Důležité: Přenos dat z klávesnice na USB je funkční pouze, pokud je administrátorské heslo 
v továrních hodnotách. V opačném případě se vytvoří soubor o velikosti 0kb který je 
neplatný! 
 

1. Proveďte reset administrátora na klávesnici, ze které budete data stahovat. Pokud 
nebyl nastaven můžete tento bod přeskočit. 

2. Stažení uživatelů na USB: Vložte USB flash disk do počítače a zkontrolujte že 
neobsahuje soubor “user.dat” v kořenovém adresáři. Případně ho smažte. Vložte 
flash disk do USB portu klávesnice (začne blikat modře). Autorizujte se 
administrátorem *123456 a vyčkejte na stažení dat (opět začne blikat modře). USB 
disk můžete odpojit. 

3. Nahrání uživatelů do klávesnice: Vložte USB flash disk do počítače a zkontrolujte že 
obsahuje soubor “user.dat” v kořenovém adresáři (vytvořený v bodu 2.) a že velikost 
souboru je 1kb nebo větší. Vložte flash disk do USB portu klávesnice kam chcete 
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data nahrát (začne blikat modře). Autorizujte se administrátorem a vyčkejte na 
nahrání dat (opět začne blikat modře). USB disk můžete odpojit. 

4. Všechny klávesnice mají nyní tovární administrátorské heslo. Nastavte nového 
administrátora na všech klávesnicích! 

 
Zapojení 

Barva Značení Popis 

Červená 12V +12V DC Napájecí zdroj 

Černá GND - Napájecí zdroj 

Fialová NC Relé (spojeno s COM a při 
aktivaci se rozpojí) 

Modrá NO Relé (odpojeno a při aktivaci 
dojde ke spojení s COM) 

Oranžová COM Relé střed (přepíná se mezi NO 
a NC) 

Žlutá OPEN Odchodové tlačítko (po spojení s 
GND dojde k aktivaci) 

Zelená WGOUT+ - 

Bílá WGOUT- - 

Šedá BELL Tlačítko zvonku 

Šedá BELL Tlačítko zvonku 

 
Technické parametry 
Napájení: 12V DC 
Pracovní teplota: 0 až 50°C 
Výstup: Relé (NC,NO,COM) 
Rozměry: 88x88x30mm 
 
Záruka 
Výrobek byl při výrobě pečlivě testován. Pokud se i přesto stane, že výrobek vykazuje              
poruchu v době 24 měsíců od zakoupení, kontaktujte servis. Záruka na tento výrobek je v               
délce 24 měsíců od zakoupení u vašeho obchodníka nebo v autorizovaném servisu.            
Prodejce ani výrobce nenese odpovědnost za poruchy a újmy na majetku a jiné škody              
způsobené nevhodným použitím, použitím v rozporu s aktuálním uživatelským manuálem,          
nedodržením doporučených postupů v aktuálním uživatelském manuálu či vzniklé hrubým          
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zacházením s výrobkem nebo jeho rozebíráním. Na takto vzniklé závady a škody se             
nevztahuje záruka. 
 
Informace o likvidaci elektronických přístrojů 
Uvedený symbol znamená, že elektronické výrobky jako tento nesmí být likvidovány           
společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej          
odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijaty zdarma. Další          
podrobnosti si lze vyžádat od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného          
místa. 
Upozornění: Toto zařízení není určeno pro použití v průmyslu nebo pro           
zdravotnická zařízení. Jedná se o zařízení/systém pro doplnění nebo         
zvýšení komfortu soukromého rezidenčního bydlení. Nesmí být použito pro         
zajištění životních funkcí. 
Vždy používejte nejnovější verzi uživatelského manuálu, kterou naleznete na stránkách          
servisu. 
 
Servis 
ČIP Trading s.r.o., Milínská 130, Příbram 26101 
Informace k zařízení: manualy.zabezpecovaci-zarizeni.cz 
Název zařízení: Kódová klávesnice eKey D1 
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