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1] VŠEOBECNÉ INFORMACE 
 
Klávesnice GALEO má vzdálený kontrolér a byla navržena tak, aby fungovala v rozmezí 
12 až 24 V střídavého proudu a v rozmezí 12 až 48 V stejnosměrného proudu. Její 
odolnost, spolehlivost a její design z ní činí ideální zařízení pro taková prostředí, která 
vyžadují nízké až střední řízení přístupu jednokřídlových dveří. 
Klávesnice GALEO je vhodná pro brány, garážová vrata, obytné, komerční a 
průmyslové budovy. 
 
Specifikace 
� Provedení: Zamak ®(leštěná hliníková slitina). 
� Kapacita pro 100 uživatelských kód ů skládajících se ze 4 až 5 číslic. 
� Uloženo v energeticky nezávislé pam ěti EPROM. 
� Zvukový signál bzu čáku.  
� 12 prosv ětlených kláves. 
� Režim osv ětlení: trvalé nebo časované. 
� VYSOCE ODOLNÉ PROTI VANDALISMU (HRV). 
� Zcela ut ěsněné (vypln ěné epoxidovou prysky řicí) 
� Vzdálený kontrolér (v plastovém pouzdru). 
� 3žilové kabelové vedení mezi klávesnicí a vzdáleným  kontrolérem. 
� Hlavní kód nebo uživatelské kódy mohou mít délku 4 nebo 5 číslic.  
� 1 výstup: relé 8 A p ři 250 V. 
� Nastavitelný časový výstup: 1 až 99 sekund, zvolte 00 pro změnu režimu. 
� Vstup odchodového tla čítka. 
� Provozní nap ětí: 12 až 24 V stř. a 12 až 48 V ss. 
� Spot řeba (pokud jsou aktivována 3 výstupní relé a kláves nice je osv ětlena): 
- 12 V stř.: režim Standby 90 mA 
- 24 V stř.: režim Standby 46 mA 
- 12 V ss: režim Standby 100 mA 
- 24 V ss: režim Standby 55 mA 
- 48 V ss: režim Standby 30 mA 
� Volitelné: Galeo 2R: 2 výstupy relé 

Galeo 3R: 3 výstupy relé 
 
H.R.V. – VYSOCE ODOLNÉ PROTI VANDALISMU 
 
 
-25 °C až +70 °C 
klávesnice Marin třídy Zamak® 
Rating IP64 
Certifikace CE 
 
Vzdálený kontrolér Galeo 
-20° C až +70° C 
Rating IP52 
Certifikace CE 
Certifikace shody FCC CFR 47 část 15 
Certifikace R&TTE 
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2] POZNÁMKY A DOPORU ČENÍ 
 
Kabel 
Vzdálenost mezi klávesnicí GALEO a vzdáleným kontrolérem nesmí být větší než 10 metrů. 
Ujistěte se, že se kabel nenachází blízko kabelu s vysokým napětím (např. 230 V střídavé). 
 
Doporu čené kabely mezi klávesnicí  GALEO a vzdáleným kontrolérem 
2 zkroucené páry (4 dráty) SYT1 0,8 mm. 
 
Doporu čený zdroj napájení vhodný pro klávesnici GALEO 
- ARD12 (230 V vstup) 
- BS60 (230 V vstup) 
 
Doporu čení k montáži 
Připevněte klávesnici na rovnou plochu tak, abyste zabránili jakémukoli vandalismu a zabezpečili 
nejlepší montáž. 
 
Bezpečnostní upozorn ění 
Na základě bezpečnostního doporučení změňte výchozí tovární nastavení hlavního kódu. Při 
volbě hlavního kódu a uživatelských kódů se vyhněte postupným kódům (např. 3 4 5 6 7). 
 
Ochrana proti zp ětnému EMF (elektromagnetické pole) 
Abyste systém zabezpečili proti zpětnému elektromagnetickému poli, nezapomeňte namontovat 
varistor paralelně se zámkem. 
 
3] MONTÁŽNÍ SOUPRAVA 
 
 Varistor Šroub 

(M4x10) 
Torx® 

Maticový 
klíč T20 
Torx® 

Čepičky Montážní 
šrouby 
(M4x30) 

Plastové 
hmoždinky  

Zaplombovaná 
čepička el. 
drátu 

Montážní 
deska pro 
krabi čku 
vzdáleného 
kontroléru 

Vzdálený 
kontrolér 

- - - - 2 2 2 1 

Klávesnice 
GALEO 

1 1 1 2 2 2 - - 

 



NÁVOD K INSTALACI 
GALEO 
Osvětlená voděodolná klávesnice se vzdáleným kontrolérem 

cdvi.com 
cdvigroup.com 

4 

 
4] NÁVOD K MONTÁŽI 
Jakmile jste se ujistili, že je montážní souprava kompletní a poté jste si připravili kabely 
klávesnice GALEO a její vzdálený kontrolér, můžete pokračovat a nainstalovat výrobek. 
Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje (vrtačka, šroubováky a metr) a 
následujte návod k montáži klávesnice GALEO a jejího vzdáleného kontroléru. 
 
1) Ověřte vzdálenost mezi klávesnicí GALEO a jejím vzdáleným kontrolérem (viz stranu 3 
Poznámky a doporučení). Umístěte zadní desku klávesnice GALEO na stěnu a pomocí tužky 
vyznačte umístění otvorů pro držák vzdáleného kontroléru. Poté vyvrtejte 2 montážní otvory 
(vrták o průměru 5 mm a hloubka díry 35 mm) a otvor pro přístup drátů. 
 
2) Vložte 2 plastové hmoždinky do připravených otvorů. Umístěte zadní desku klávesnice GALEO 
a přišroubujte ji na zeď pomocí dodaných montážních šroubů (M4x30). 
 
3) Vložte kabel do místa přístupu na zadní straně desky. Poté přimontujte klávesnici na zadní 
desku – nejprve umístěte vrchní část do háčků a poté teprve spodní část. 
 
4) Upevněte klávesnici GALEO k zadní desce pomocí dodaných šroubů (M4x10) Torx® za pomoci 
maticového klíče T20 Trox. Umístěte čepičku šroubu na spodek klávesnice. 
 
5) Vložte 2 plastové hmoždinky do připravených otvorů. Umístěte držák vzdáleného kontroléru a 
přišroubujte ho na zeď pomocí dodaných montážních šroubů M4x30. Zasuňte krabičku shora 
dolů do držáku. 
 
6) Vložte kabel do vzdáleného kontroléru a připojte kabel do svorek. Nezapomeňte nainstalovat 
na zámek varistor (viz stranu 3 Poznámky a doporučení). 
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5] DIAGRAM ZAPOJENÍ KLÁVESNICE GALEO - 1 VÝSTUP REL É 
D - 693 : Vzdálený kontrolér 
Propojka P3 umožňuje uživateli upravovat jeho vlastní PIN kód.  
Abyste aktivovali tuto funkci, propojku zapněte (viz oddíl Programování v Návodu k použití). 
 
Propojka P2 resetuje klávesnici na hodnoty výchozího továrního nastavení. Vypněte klávesnici z napájení a 
poté umístěte propojku (viz oddíl Programování v Návodu k použití). 
 
Input voltage – Vstupní nap ětí 
12 až 24 V střídavé nebo 12 až 48 V stejnosměrné 
 
Power supply – Zdroj napájení 
Podle specifikací zámku 
 
Fail safe lock – Porucha bezpečného zámku 
Fail secure lock – Porucha bezpečnostního zámku 
Varistor - Varistor 
 
H (Open) – H (Otev řeno) 
Keypad mode – režim klávesnice 
H (Close) – H (zav řeno) 
Request-to-Enter mode – režim vstupního tlačítka 
 
Relay 1 – Relé 1 
 
White - bílá 
Brown - hnědá 
Green or blue – zelená nebo modrá 
 
Výstupy Popis 
V Vstupní napětí 12 V až 24 V střídavě nebo 12 V až 48 V stejnosměrně 
V Vstupní napětí 12 V až 24 V střídavě nebo 12 V až 48 V stejnosměrně 
R1 Reléový kontakt 1 N/C 
C1 Společné relé 1 
T1 Reléový kontakt 1 N/O 
P1 Vstupní relé 1 odchodového tlačítka 
M Společný vstup 
H Kontakt časového spínače 
+ Bílý drát klávesnice 
- Hnědý drát klávesnice 
E Zelený nebo modrý drát (osvětlení) 
 
Vstupy odchodového tla čítka 
Vstup odchodového tlačítka P1 aktivuje relé 1. 
Vstup odchodového tlačítka P2 aktivuje relé 2. 
Blokovaný nebo aretovaný výstup. 
 
Časový spína č může používat vstup H, aby umožnil volný p řístup stisknutím jakékoli 
číselné klávesy na klávesnici. 
Pokud je kontakt otevřený, pak je odchodové tlačítko nefunkční. 
Pokud je kontakt zavřený, pro vstup stiskněte jakoukoli klávesu na klávesnici.  
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6] DIAGRAM ZAPOJENÍ KLÁVESNICE GALEO - 2 VÝSTUPY RE LÉ 
D - 693 : Vzdálený kontrolér 
Propojka P3 umožňuje uživateli upravovat jeho vlastní PIN kód.  
Abyste aktivovali tuto funkci, propojku zapněte (viz oddíl Programování v Návodu k použití). 
 
Propojka P2 resetuje klávesnici na hodnoty výchozího továrního nastavení. Vypněte klávesnici z napájení a 
poté umístěte propojku (viz oddíl Programování v Návodu k použití). 
 
Input voltage – Vstupní nap ětí 
12 až 24 V střídavé nebo 12 až 48 V stejnosměrné 
 
Power supply – Zdroj napájení 
Podle specifikací zámku 
 
Fail safe lock – Porucha bezpečného zámku 
Fail secure lock – Porucha bezpečnostního zámku 
Varistor - Varistor 
 
H (Open) – H (Otev řeno) 
Keypad mode – režim klávesnice 
H (Close) – H (zav řeno) 
Request-to-Enter mode – režim vstupního tlačítka 
 
Relay 1 – Relé 1 
Relay 2 – Relé 2 
 
White - bílá 
Brown - hnědá 
Green or blue – zelená nebo modrá 
 
Výstupy Popis 
V Vstupní napětí 12 V až 24 V střídavě nebo 12 V až 48 V stejnosměrně 
V Vstupní napětí 12 V až 24 V střídavě nebo 12 V až 48 V stejnosměrně 
R1 Reléový kontakt 1 N/C 
C1 Společné relé 1 
T1 Reléový kontakt 1 N/O 
R2 Reléový kontakt 2 N/C 
C2 Společné relé 2 
T2 Reléový kontakt 2 N/O 
P1 Vstupní relé 1 odchodového tlačítka 
M Společný vstup 
P2 Vstupní relé 2 odchodového tlačítka 
H Kontakt časového spínače 
+ Bílý drát klávesnice 
- Hnědý drát klávesnice 
E Zelený nebo modrý drát (osvětlení) 
 
Vstupy odchodového tla čítka 
Vstup odchodového tlačítka P1 aktivuje relé 1. 
Vstup odchodového tlačítka P2 aktivuje relé 2. 
Blokovaný nebo aretovaný výstup. 
 
Časový spína č může používat vstup H, aby umožnil volný p řístup stisknutím jakékoli 
číselné klávesy na klávesnici. 
Pokud je kontakt otevřený, pak je odchodové tlačítko nefunkční. 
Pokud je kontakt zavřený, pro vstup stiskněte jakoukoli klávesu na klávesnici.  
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7] DIAGRAM ZAPOJENÍ KLÁVESNICE GALEO - 3 VÝSTUPY RE LÉ 
D - 693 : Vzdálený kontrolér 
Propojka P3 umožňuje uživateli upravovat jeho vlastní PIN kód.  
Abyste aktivovali tuto funkci, propojku zapněte (viz oddíl Programování v Návodu k použití). 
 
Propojka P2 resetuje klávesnici na hodnoty výchozího továrního nastavení. Vypněte klávesnici z napájení a 
poté umístěte propojku (viz oddíl Programování v Návodu k použití). 
 
Input voltage – Vstupní nap ětí 
12 až 24 V střídavé nebo 12 až 48 V stejnosměrné 
 
Power supply – Zdroj napájení 
Podle specifikací zámku 
 
Fail safe lock – Porucha bezpečného zámku 
Fail secure lock – Porucha bezpečnostního zámku 
Varistor - Varistor 
 
H (Open) – H (Otev řeno) 
Keypad mode – režim klávesnice 
H (Close) – H (zav řeno) 
Request-to-Enter mode – režim vstupního tlačítka 
 
Relay 1 – Relé 1 
Relay 2 – Relé 2 
 
White - bílá 
Brown - hnědá 
Green or blue – zelená nebo modrá 
 
Výstupy Popis 
V Vstupní napětí 12 V až 24 V střídavě nebo 12 V až 48 V stejnosměrně 
V Vstupní napětí 12 V až 24 V střídavě nebo 12 V až 48 V stejnosměrně 
R1 Reléový kontakt 1 N/C 
C1 Společné relé 1 
T1 Reléový kontakt 1 N/O 
R2 Reléový kontakt 2 N/C 
C2 Společné relé 2 
T2 Reléový kontakt 2 N/O 
R3 Reléový kontakt 3 N/C 
C3 Společné relé 3 
T3 Reléový kontakt 3 N/O 
P1 Vstupní relé 1 odchodového tlačítka 
M Společný vstup 
P2 Vstupní relé 2 odchodového tlačítka 
H Kontakt časového spínače 
+ Bílý drát klávesnice 
- Hnědý drát klávesnice 
E Zelený nebo modrý drát (osvětlení) 
 
Vstupy odchodového tla čítka 
Vstup odchodového tlačítka P1 aktivuje relé 1. 
Vstup odchodového tlačítka P2 aktivuje relé 2. 
Blokovaný nebo aretovaný výstup. 
 
Časový spína č může používat vstup H, aby umožnil volný p řístup stisknutím jakékoli 
číselné klávesy na klávesnici. 
Pokud je kontakt otevřený, pak je odchodové tlačítko nefunkční. 
Pokud je kontakt zavřený, pro vstup stiskněte jakoukoli klávesu na klávesnici.  



NÁVOD K INSTALACI 
GALEO 
Osvětlená voděodolná klávesnice se vzdáleným kontrolérem 

cdvi.com 
cdvigroup.com 

8 

 
8] PROGRAMOVACÍ SCHÉMA 
Enter Master code twice – Zadejte dvakrát hlavní kó d 
2 x beeps – 2 pípnutí 
 
Illumination duration – doba osvětlení 
Time Relay – časové relé 
Code length – délka kódu 
Master code – hlavní kód 
 
1 x beep - 1 pípnutí 
 
10-99 sec – 10-99 sekund 
00 = permanent – 00 = stálé 
01-99 sec – 01-99 sekund 
00 = toggled – 00= aretovaný 
4’ or 5’ digits – 4 nebo 5 číslic 
Change master code – Zm ěna hlavního kódu 
Default – Výchozí 
 
1 x beep = OK – 1 pípnutí = OK 
4 beeps = error – 4 pípnutí = chyba 
 
Press B to exit from programming – Stiskn ěte B pro opušt ění programování 
2 beeps – 2 pípnutí 
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Reset - Resetování 
Sub master code – Náhradní kód 
Buzzer (audible feedback) – Bzučák (zvuková zpětná vazba) 
User codes – Uživatelské kódy 
 
1 x beep – 1 pípnutí 
 
Press A – Stiskn ěte A 
Then B – Poté stiskn ěte B 
2 Beeps are emitted – Ozvou se 2 pípnutí 
 
2 digits – 2 číslice 
default – výchozí 
0=buzzer disabled – 0 = bzu čák není k dispozici 
1 = buzzer enabled – 1 = bzu čák je k dispozici 
4’ or 5’ digit code – 4 nebo 5 číselný kód 
4 beeps = user location: “used” – 4 pípnutí = lokac e uživatele: „použitá“ 
1 bips = user location: “free” – 1 pípnutí = lokace  uživatele: „volná“ 
 
1 x beep = OK – 1 pípnutí = OK 
4 beeps = error – 4 pípnutí = chyba 
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Výchozí hodnoty 
- Bez kódů. 
- Doba osvětlení: 10 sekund. 
- Čas uvolnění dveří: 1 sekunda. 
- Délka kódu: 5 číslic. 
- Hlavní kód: 1 2 3 4 5. 
- Čas bezpečného programování: 120 sekund. 
- Délka kódu pro náhradní kód: 
� Verze s jedním relé (skupina 1) = A a B, 
� Verze se 2 relé (skupina 2) = 1 a 3 
� Verze se 3 relé (skupina 3) = 4 a 6. 
 
Zvukové signály: 
Bzučák vydává různé zvukové signály. Je možné ho vypnout odpojením ST1 na vzdáleném 
kontroléru. 
1 krátké pípnutí: klávesnice je napájena 
1 dlouhé pípnutí: zpracování dat při programování nebo udělení přístupu 
2 krátká pípnutí: vstup do programovaní nebo jeho ukončení 
4 krátká pípnutí: chyba zpracování dat 
 
Délka kódu 
Hlavní kód a uživatelské kódy mohou mít délku 4 nebo 5 číslic. 
K programování kódu mohou být použity všechny klávesy na klávesnici. Hlavní kód a PIN kód 
mohou být 4 nebo 5číselné kódy. Hlavní kód NESMÍ být používán jako PIN kód. (uživatelský PIN 
kód). Abyste odstranili jedinečný uživatelský PIN kód, nahraďte jej 0000, pokud je délka kódu 4 
číslice, nebo jej nahraďte 00000, pokud je délka kódu 5 číslic. 
 
Propojka P2: 
Resetuje hlavní kód a uživatelské kódy. 
 
Propojka P3: 
Umožňuje modifikaci individuálních kódů uživatelem. 
 

A. RESETOVÁNÍ HLAVNÍHO KÓDU A UŽIVATELSKÝCH KÓD Ů 
1. Dvakrát zadejte hlavní kód (výchozí hodnota hlav ního kódu je 1 2 3 4 5). 
Ozvou se 2 pípnutí, která potvrdí vstup do programo vacího režimu. 
2. Stiskn ěte A6 pro resetování hlavního kódu a uživatelských kódů. 
Ozve se jedno pípnutí. Stiskněte A a B, abyste potvrdili resetování kompletní paměti klávesnice. 
Vyčkejte, než se ozvou 2 pípnutí. Hlavní kód je obnoven na jeho výchozí hodnotu 1 2 3 4 5 a 
všechny uživatelské kódy jsou z klávesnice smazány. Jakmile je resetování kompletní, klávesnice 
se vrátí do provozního režimu stand-by. 
 
NEBO 
 
1. Vypn ěte napájení. Umíst ěte propojku na P2. 
2. Znovu zapn ěte napájení. 
Vyčkejte p řibližn ě 3 sekundy. 
Ozvou se dvě pípnutí, která potvrdí resetování klávesnice. Odstraňte propojku P2. 
Hlavní kód je obnoven na jeho výchozí hodnotu 1 2 3 4 5 a všechny uživatelské kódy jsou 
z klávesnice smazány.  
 
B. NASTAVENÍ DÉLKY KÓDU 
1. Zadejte dvakrát hlavní kód (výchozí hodnota hlavního kódu je 1 2 3 4 5). 



NÁVOD K INSTALACI 
GALEO 
Osvětlená voděodolná klávesnice se vzdáleným kontrolérem 

cdvi.com 
cdvigroup.com 

11 

Ozvou se 2 pípnutí, která potvrdí vstup do programovacího režimu. 
2. Stiskn ěte A4 pro naprogramování délky kódu. 
Ozve se jedno pípnutí. Stiskněte 4 nebo 5 pro počet číslic kódu. Ozve se jedno pípnutí, které 
potvrdí naprogramování délky kódu. 
3. Stiskn ěte A5 pro zm ěnu hlavního kódu. 
Ozve se jedno pípnutí. Zadejte nový 4 nebo 5číselný hlavní kód. Ozve se jedno pípnutí, které 
potvrdí naprogramování nového hlavního kódu. 
4. Stiskn ěte B pro opušt ění programovacího režimu. 
Ozvou se 2 pípnutí, která potvrdí, že klávesnice se opět nachází v provozním režimu stand-by. 
 
4 pípnutí indikují chybné zpracování dat. 
 
C. ZMĚNA HLAVNÍHO KÓDU 
 
Hlavní kód se používá pouze ke vstupu do programova cího režimu. 
1. Zadejte dvakrát hlavní kód (výchozí hodnota hlavního kódu je 1 2 3 4 5). 
Ozvou se 2 pípnutí, která potvrdí vstup do programovacího režimu. 
2. Stiskn ěte A5 pro zm ěnu hlavního kódu. 
Ozve se jedno pípnutí. Zadejte nový 4 nebo 5číselný hlavní kód. Ozve se jedno pípnutí, které 
potvrdí naprogramování nového hlavního kódu. 
3. Stiskn ěte B pro opušt ění programovacího režimu. 
Ozvou se 2 pípnutí, která potvrdí, že klávesnice se opět nachází v provozním režimu stand-by. 
 
D. PŘIDÁNÍ, ZMĚNA NEBO SMAZÁNÍ UŽIVATELSKÉHO KÓDU 
 
Skupina 1: Z adresy 00 na adresu 99, výstup relé 1 
1. Zadejte dvakrát hlavní kód (výchozí hodnota hlavního kódu je 1 2 3 4 5). 
Ozvou se 2 pípnutí, která potvrdí vstup do programovacího režimu. 
2. Pro p řidání uživatelského kódu zadejte lokaci uživatele ( od 00 do 99). 
Pokud je lokace uživatele volná, ozve se jedno pípnutí. Zadejte 4 nebo 5číselný uživatelský kód. 
3. Pro zm ěnu uživatelského kódu zadejte lokaci uživatele. 
Ozvou se 4 pípnutí, která indikují, že lokace uživatele je již naprogramovaná. Zadejte nový 4 
nebo 5 číselný kód. Ozve se jednou pípnutí, které potvrdí nový uživatelský kód. 
4. Pro smazání uživatelského kódu zadejte lokaci už ivatele. 
Ozvou se 4 pípnutí. 
Stiskněte 0 0 0 0 0 v případě 5číselné délky kódu, nebo 0 0 0 0 v případě 4číselné délky kódu. 
Ozve se jednou pípnutí, které potvrdí nový uživatelský kód. 
 
Poznámka: Pokud je PIN kód již naprogramován, nebo je identický s hlavním kódem, pak se 
ozvou 4 pípnutí. Stiskněte B pro opuštění programovacího režimu. Ozvou se 2 pípnutí, která 
potvrdí, že klávesnice se opět nachází v provozním režimu stand-by. 
 
E. ČASOVÉ VÝSTUPY 
 
Tento oddíl umož ňuje naprogramování doby osv ětlení a doby aktivace relé. 
 
1. Zadejte dvakrát hlavní kód (výchozí hodnota hlavního kódu je 1 2 3 4 5). 
Ozvou se 2 pípnutí, která potvrdí vstup do programovacího režimu. 
2. Stiskn ěte A0 pro naprogramování zadávacího času klávesnice a času kláves. 
Ozve se jedno pípnutí. Zadejte čas v desítkách sekund – 10 pro 10 sekund až do 99 pro 99 
sekund, ztlumení osvětlení 10 sekund po posledním zadání na klávesnici nebo zhasnutí po 
zadání platného kódu. 
Stiskněte 00 pro stálé osvětlení kláves. 
Ozve se jedno pípnutí, které potvrdí čas. 
3. Stiskn ěte A1 pro naprogramování výstupního času relé 1 ( čas uvoln ění dve ří). 
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Ozve se jedno pípnutí. Pro blokovaný výstup zadejte čas v sekundách – 01 pro 1 sekundu až do 
99 pro 99 sekund. 
Stiskněte 00 pro aretovaný výstup. 
Ozve se jedno pípnutí, které potvrdí čas. 
4. Stiskn ěte B pro opušt ění programovacího režimu. 
Ozvou se 2 pípnutí, která potvrdí, že klávesnice se opět nachází v provozním režimu stand-by. 
 
4 pípnutí indikují chybné zpracování dat. 
 
F. RESETOVÁNÍ HLAVNÍHO KÓDU 
 
V provozním režimu stand-by umíst ěte propojku na P2. 
Vyčkejte 1 sekundu a poté propojku odstraňte. Ozve se jedno pípnutí. Hlavní kód je obnoven na 
jeho výchozí hodnotu 1 2 3 4 5 v případě 5číselného kódu a na 1 2 3 4 v případě 4 číselného 
kódu. 
 
G. ZMĚNA KÓDU UŽIVATELEM 
 
Pro oprávn ění uživatele ke zm ěně jeho vlastního uživatelského kódu umíst ěte propojku na 
P3 (abyste tuto funkci znemožnili, propojku odstra ňte). 
1. Zadejte starý uživatelský kód. 
Relé je aktivováno a ozve se jedno pípnutí 
2. Zadejte 2 číselný náhradní kód (výchozí náhradní kód A a B). 
Ozve se jedno pípnutí, které autorizuje modifikaci. 
3. Zadejte nový uživatelský kód. 
Ozvou se 2 pípnutí, která potvrdí zadání nového kódu. 
4. Zkontrolujte nový uživatelský kód, abyste se uji stili o jeho modifikaci. 

 
H. NASTAVENÍ NÁHRADNÍHO KÓDU 
 
Náhradní kód umožňuje uživateli změnit jeho vlastní kód, aniž by vstoupil do programovacího 
režimu. Z bezpečnostních důvodů je nutné kód měnit pravidelně. Tato funkce umožňuje 
jednodušeji a rychleji změnit jeho vlastní kód. 
1. Zadejte dvakrát hlavní kód (výchozí hodnota hlavního kódu je 1 2 3 4 5). 
Ozvou se 2 pípnutí, která potvrdí vstup do programovacího režimu. 
2. Stiskn ěte A7 pro naprogramování náhradního kódu pro modifi kaci individuálního PIN 
kódu. 
Ozve se jedno pípnutí. Zadejte nový 2číselný náhradní kód. Ozve se jedno pípnutí, které potvrdí 
naprogramování náhradního kódu. 
3. Stiskn ěte B pro opušt ění programovacího režimu. 
Ozvou se 2 pípnutí, která potvrdí, že klávesnice se opět nachází v provozním režimu stand-by. 
 
I. Zvuková zp ětná vazba 
Zvukový signál je k dispozici v programovacím režimu a když je relé aktivované po zadání 
platného kódu. 
Pro zpřístupnění zvukové zpětné vazby klávesnice stiskněte: 
 
1. Zadejte dvakrát hlavní kód (výchozí hodnota hlavního kódu je 1 2 3 4 5). 
Ozvou se 2 pípnutí, která potvrdí vstup do programovacího režimu. 
2. Stiskn ěte AA. 
Ozve se jedno pípnutí. Stiskněte 0 pro vyřazení zvukového signálu při stlačení klávesy. 
Stiskněte 1 pro povolení zvukového signálu při stlačení klávesy. Jedno pípnutí potvrdí nové 
nastavení. 
3. Stiskn ěte B pro opušt ění programovacího režimu. 
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Ozvou se 2 pípnutí, která potvrdí, že klávesnice se opět nachází v provozním režimu stand-by. 
 
J. INSTRUKCE PRO PROGRAMOVANÍ VOLITELNÉ KLÁVESNICE GALEO 
2 A GALEO 3 
Instrukce pro programování jsou ty samé, jaké jsou pro klávesnici GALEO s jedním výstupem 
relé. 
GALEO 2 : 2 výstupy relé N/O a kontakty N/C 8 A @ 250 V ~. 
Skupina 1: Od lokace uživatele 00 po lokaci uživatele 59 pro aktivaci relé 1. 
Skupina 2: Od lokace uživatele 60 po lokaci uživatele 99 pro aktivaci relé 2. 
Čas uvolnění relé 2 zadejte pomocí A2, náhradní kód zadejte pomocí A8 (výchozí hodnoty 1 a 3). 
GALEO 3: 3 výstupy relé N/O a kontakty N/C 8 A @ 250 V ~. 
Skupina 1: Od lokace uživatele 00 po lokaci uživatele 59 pro aktivaci relé 1. 
Skupina 2: Od lokace uživatele 60 po lokaci uživatele 99 pro aktivaci relé 2. 
Skupina 3: Od lokace uživatele 80 po lokaci uživatele 99 pro aktivaci relé 3. 
Čas uvolnění relé 3 zadejte pomocí A3, náhradní kód zadejte pomocí A9 (výchozí hodnoty 4 a 6). 
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Pro naprogramování PIN kód ů: 
 

Lokace 
uživatele Kód Jméno Lokace 

uživatele Kód Jméno Lokace 
uživatele Kód Jméno 

00       34       68       
01       35       69       
02       36       70       
03       37       71       
04       38       72       
05       39       73       
06       40       74       
07       41       75       
08       42       76       
09       43       77       
10       44       78       
11       45       79       
12       46       80       
13       47       81       
14       48       82       
15       49       83       
16       50       84       
17       51       85       
18       52       86       
19       53       87       
20       54       88       
21       55       89       
22       56       90       
23       57       91       
24       58       92       
25       59       93       
26       60       94       
27       61       95       
28       62       96       
29       63       97       
30       64       98       
31       65       99       
32       66              
33       67              

 

UPOMÍNKA 
GALEO Relé 1 (1 výstup) 
Relé 1: od lokace uživatele 00 
to 99. 

GALEO relé 2 (2 výstupy) 
Relé 1: od 00 do 59, 
Relé 2: od 60 do 99. 

GALEO Relé 3 (3 výstupy) 
Relé 1: od 00 do 59, 
Relé 2: od 60 do 79, 
Relé 3: od 80 do 99. 

 


