
KeyPad працює лише з системою безпеки Ajax, 
під’єднання до сторонніх систем через Ajax uartBridge 
або Ajax ocBridge Plus не передбачено.

Щоб увімкнути клавіатуру, затисніть кнопку 
ввімкнення/вимкнення на 3 секунди. Вимикається 
пристрій у такий самий спосіб.

Клавіатура підключається до хабу і налаштовується 
через мобільний додаток Ajax Security System. 
Розмістіть пристрій в зоні дії мережі хабу та слідуйте 
процедурі підключення.

Перш ніж використовувати KeyPad, задайте в 
налаштуваннях пристрою код для поставлення/зняття 
системи з-під охорони. Коди за замовчанням: «123456»
і «123457» (код для «тихої тривоги» у разі примусового 
зняття системи з–під охорони).

Якщо потрібно, щоб сповіщення та історія подій містили 
ім’я людини, яка скористалася клавіатурою, їй 
необхідно встановити персональний код у меню 
«Користувачі» налаштувать хабу.

У налаштуваннях KeyPad можна активувати увімкнення 
тривоги чи сповіщення про пожежу натисканням 
кнопки     , встановлення системи під охорону без коду 
та захист від підбору коду.

Якщо використовуєте групи, оберіть, охороною чого 
буде керувати клавіатура: всього об’єкту чи певної 
групи.

Щоб активувати клавіатуру, доторкніться до сенсорної 
панелі. Після ввімкнення підсвічування введіть 
загальний код чи код користувача і підтвердьте його, 
натиснувши відповідну кнопку:      (поставити під 
охорону),      (зняти з-під охорони) і      (активувати 
«Нічний режим»). Помилково введені цифри скидають 
кнопкою      (скидання).  

Клавіатура може встановлювати та знімати з–під 
охорони тільки групи, до яких у користувача є доступ. 
Для цього після коду натисніть кнопку     , введіть цифру 
«0» і номер групи, та підтвердіть дію кнопкою  
(встановити на охорону) чи      (зняти з–під охорони).    

2. Надіньте KeyPad на SmartBracket — клавіатура 
блимне індикатором       (несправність), і закрутіть 
кріпильний шуруп знизу корпуса.

До монтажу пристрою шурупами, протестуйте рівень 
сигналу в додатку Ajax Security System протягом не 
менше хвилини. Тести покажуть якість з’єднання 
клавіатури з хабом і підтвердять правильність вибору 
місця встановлення.

1. Поблизу пристроїв з радіопередавачами (у тому 
числі таких, що працюють у мережах 2G/3G/4G), Wi-Fi 
роутерів, рацій, радіостанцій, а також біля Ajax Hub 
(має GSM модуль).

2. У безпосередній близкості до електричної проводки.

3. Поблизу металевих предметів і дзеркал, що 
спричиняють згасання радіосигналу або екранують 
його.

4. За межами приміщення (надворі).

5. У приміщеннях з температурою і вологістю, що 
виходять за межі допустимих норм.

Коротка інструкція    

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ

ВИБІР МІСЦЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ПІД’ЄДНАННЯ Й НАЛАШТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ КЛАВІАТУРИUA

Відмінний 
рівень сигналу

Добрий 
рівень сигналу

Поганий 
рівень сигналу

Немає сигналу

Статус індикатора Рівень сигналу

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПЛЕКТАЦІЯ

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Захист від підбирання коду

Тип сенсора Ємнісний

Діапазон частот 868,0–868,6 МГц

Радіосигнал До 1700 м
(якщо немає перешкод)

Тип елемента живлення ААА, 4 шт.

Напруга живлення 3 В

Строк роботи від елементів
живлення До 2 років

Діапазон робочих температур Від -10°С до +50°

Робоча вологість До 80%

Габарити 150 х 102,5 х 13,2 мм

Маса пристрою 172 г
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KeyPad — бездротова сенсорна клавіатура, що керує 
системою безпеки Ajax. Захищена від підбирання коду 
й підтримує «тиху тривогу» в разі примусового 
введення коду. Під’єднується захищеним протоколом 
Jeweller, дальність зв'язку — до 1700 метрів у разі 
відсутності перешкод. Працює до 2 років від 
комплектної батареї і призначена для використання 
всередині приміщення.

1 - Індикатор «Під охороною»

2 - Індикатор «Знято з-під 
охорони»

3 - Індикатор «Нічний режим»

4 - Індикатор «Несправність»

5 - Цифровий блок сенсорних 
кнопок

6 - Кнопка «Скасування вводу»

7 - Кнопка «Функція»

8 - Кнопка поставлення під 
охорону

9 - Кнопка зняття з-під 
охорони.

10 - Кнопка увімкнення нічного 
режиму

11- Кнопка тампера

12 - Кнопка ввімкнення / 
вимкнення пристрою

13 - QR код

Щоб зняти панель SmartBracket, змістіть її донизу. 
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При виборі місця встановлення KeyPad враховуйте 
наявність перешкод, які погіршують проходження 
радіосигналу. 

Не встановлюйте клавіатуру:

Горять, короткочасно 
перериваючись, три синіх 
індикатори

Часто блимають два синіх 
індикатори

Блимає один синій 
індикатор

Короткочасно 
засвічується червоний 
індикатор

Сенсорна панель клавіатури розрахована на роботу при 
закріпленому на поверхні пристрої. Ми не гарантуємо 
справну роботу сенсорних кнопок у разі використання 
KeyPad у руках.

KeyPad кріпиться на вертикальній поверхні.

1. Закріпіть панель SmartBracket на поверхні комплектними 
шурупами або іншими не менш надійними засобами 
кріплення.

1. Ajax KeyPad.
2. Елементи живлення ААА (попередньо встановлені) 
— 4 шт.
3. Монтажний комплект.
4. Коротка інструкція.

KeyPad

Наявний

Максимальна потужність 
радіосигналу До 20 мВт

GFSKМодуляція

Гарантія на пристрої Ajax діє протягом двох років від дати 
покупки і не поширюється на комплектну батарею. Якщо 
пристрій не працює належним чином, рекомендуємо 
спочатку звернутися в службу підтримки — в половині 
випадків технічні питання можуть бути вирішені 
віддалено!

Бездротова сенсорна клавіатура керування 
системою безпеки

ВСТАНОВЛЕННЯ КЛАВІАТУРИ

Наявний

Захист тампером

www.ajax.bezpeka.systems



Для активации клавиатуры прикоснитесь к сенсорной 
панели. После включения подсветки введите общий 
код или код пользователя и подтвердите 
соответствующей кнопкой:       (поставить на охрану),       
(снять с охраны) или       (включить «Ночной режим»). 
Сбрасываются ошибочно введенные цифры кнопкой       
(сброс).

Клавиатура может ставить и снимать с охраны группы, 
к которым у пользователя есть доступ. Для этого после 
кода нажмите кнопку      , введите цифру «0» и номер 
группы, а затем подтвердите действие кнопкой       
(поставить на охрану) или       (снять с охраны).

2. Наденьте KeyPad на SmartBracket — клавиатура 
мигнет индикатором      (неисправность), и закрутите 
крепежный шуруп снизу корпуса.

До монтажа устройства шурупами, протестируйте 
уровень сигнала в приложении Ajax Security System на 
протяжении не менее минуты. Тесты покажут качество 
соединения клавиатуры с хабом и подтвердят 
правильность выбора места установки.

Краткая инструкция

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ВЫБОР МЕСТА УСТАНОВКИ ПОДКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛАВИАТУРЫ

RU

Отличный
уровень сигнала

Хороший 
уровень сигнала

Плохой
уровень сигнала

Нет сигнала

Cтатус индикатора Уровень сигнала

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Защита от подбора кода Есть

Тип сенсора Емкостный

Диапазон частот 868,0–868,6 МГц или 868,7–869,2 МГц 
в зависимости от региона продажи

Радиосигнал До 1700 м
(при отсутствии преград)

Тип элементов питания ААА, 4 шт.

Напряжение питания 3 В

Срок работы от элементов
питания До 2 лет

Диапазон рабочих температур От -10°С до +50°С

Рабочая влажность До 80%

Габариты 150 х 102,5 х 13,2 мм

Вес 172 г
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KeyPad — беспроводная сенсорная клавиатура, 
управляющая системой безопасности Ajax. Защищена 
от подбора кода и поддерживает «тихую тревогу» при 
вводе кода по принуждению. Подключается по 
защищенному протоколу Jeweller, дальность связи — 
до 1700 метров при отсутствии преград. Работает до 
2 лет от комплектной батареи и предназначена для 
использования внутри помещения.

1 - Индикатор «На охране»

2 - Индикатор «Снято с охраны»

3 - Индикатор «Ночной режим»

4 - Индикатор «Неисправность»

5 - Цифровой блок сенсорных 
кнопок

6 - Кнопка «Сброс»

7 - Кнопка «Функция»

8 - Кнопка постановки на
охрану

9  Кнопка снятия с охраны

10 - Кнопка включения ночного 
режима

11 - Кнопка тампера

12 - Кнопка включения / 
выключения устройства

Чтобы снять панель SmartBracket, сместите ее вниз.
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При выборе места установки KeyPad учитывайте наличие 
препятствий, ухудшающих прохождение радиосигнала. 

Не устанавливайте клавиатуру:

Горят, кратковременно 
прерываясь, три синих 
индикатора

Часто мигают два синих 
индикатора

Мигает один синий 
индикатор

Кратковременно 
загорается красный 
индикатор

Сенсорная панель клавиатуры рассчитана на работу при 
закрепленном на поверхности устройстве. Мы не 
гарантируем исправную работу сенсорных кнопок при 
использовании KeyPad в руках.

KeyPad крепится на вертикальной поверхности.

1. Закрепите панель SmartBracket на поверхности 
комплектными шурупами или другими не менее 
надежными средствами крепежа, используя не менее 
двух точек фиксации (и одна из них — над тампером).

KeyPad работает только с системой безопасности Ajax, 
подключение к сторонним системам через Ajax 
uartBridge или Ajax ocBridge Plus не предусмотрено.

Чтобы включить клавиатуру, зажмите кнопку 
включения / выключения на 3 секунды. Отключается 
устройство аналогичным образом.

Клавиатура подключается к хабу и настраивается 
через мобильное приложение Ajax Security System. 
Расположите устройство в зоне действия сети хаба и 
следуйте процедуре подключения.

Прежде чем использовать KeyPad, задайте в 
настройках устройства код для постановки / снятия 
системы с охраны. Коды по умолчанию: «123456» и 
«123457» (код для «тихой тревоги» в случае снятия 
системы с охраны по принуждению).

Чтобы уведомления и история событий содержали имя 
человека, который воспользовался клавиатурой, он 
должен установить персональный код в меню 
«Пользователи» настроек хаба.

В настройках KeyPad можно активировать включение 
тревоги или оповещения о пожаре при нажатии на 
кнопку     , постановку системы на охрану без ввода 
кода и защиту от подбора кода.

Если используются группы, выберите, охраной чего 
будет управлять клавиатура: всего объекта или только 
определенной группы.

1. Ajax KeyPad
2. Элементы питания ААА (предустановлены) — 4 шт.
3. Монтажный комплект
4. Краткая инструкция

KeyPad

Есть

Максимальная мощность 
радиосигнала: До 20 мВт

GFSKМодуляция

Гарантия на устройства Ajax действует на протяжении 
двух лет с даты покупки и не распространяется на 
комплектную батарею. Если устройство работает 
ненадлежащим образом, рекомендуем вначале 
обратиться в службу поддержки — в половине случаев 
технические вопросы могут быть решены удаленно!

Беспроводная сенсорная клавиатура управления 
системой безопасности

УСТАНОВКА КЛАВИАТУРЫ

1. Вблизи радиопередающих устройств, в т.ч. 
работающих в мобильных сетях 2G/3G/4G, Wi-Fi 
роутеров, раций, радиостанций, а также Ajax Hub,
(он работает с сетью GSM).

2. В непосредственной близости к электрической 
проводке.

3. Вблизи металлических предметов и зеркал, 
вызывающих затухание радиосигнала или 
экранирующих его.

4. За пределами помещения (на улице).

5. В помещениях с температурой и влажностью, 
выходящими за пределы допустимых.

Защита тампером

www.ajax.bezpeka.systems
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