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 GOKey-E / GOKey-S 

GOKeyPro-E / GOKeyPro-S 
 
Bezdrátová klávesnice kompatibilní s přijímači a řídicími jednotkami série Motion.  
 

 
 
VLASTNOSTI 
-  Umožňuje naprogramovat 4 různé kódy, které aktivují 4 nezávislé kanály. 
- Kód je od 1 do maximálně 8 číslic. 
- Kódy jsou uloženy v paměti ani po odpojení baterie. 
- Klávesnice se udržuje v úsporném režimu s nízkou spotřebou energie 
 
 
TECHNICKÉ VLASTNOSTI 
Provozní frekvence 868,35MHz 
Napájení  2 baterie 1,5V AAA  
Provozní /úsporná spotřeba  12mA / 0,002mA 
Vyzářený výkon <25mW 
Provozní teplota -20ºC až +55ºC 
Těsnost  IP43 
Rozměry  75x75x65mm 

průměr 58mm (vestavěná verze) 
Dosah 30m 
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INSTALACE 
   Zařízení se skládá z kompaktní skříňky s kovovou přední částí a v povrchové verzi i kovovou 
zadní částí. Součástí jsou rovněž šrouby spojující obě části, přední a zadní. V zapuštěné verzi 
je kovová pouze viditelná část. Zařízení je navržené tak, aby bylo možné ho instalovat přímo na 
stěnu nebo jako zapuštěné.  
 
 
PROGRAMOVÁNÍ MASTER KÓDU  
   Stiskněte tlačítko  po dobu 3 sekund, dokud nezačne světelná kontrolka červeně pomalu 
blikat. Zadejte kód master (výchozí je 12345678) a stiskněte OK. Světelná kontrolka začne 
blikat červeně rychleji. Stiskněte tlačítko . Zadejte nový Master kód a stiskněte znovu tlačítko 

. Světelná kontrolka zabliká rychle zeleně. Znovu zadejte nový Master kód a stiskněte tlačítko 

. Světelná kontrolka se rozsvítí zeleně na 2 sekundy, čímž indikuje, že nový Master kód je 
naprogramován správně. Poté kontrolka zhasne. 
 
   Pokud druhé vložení nového Master kódu neodpovídá tomu prvnímu, světelná kontrolka 
několikrát červeně zabliká a nový kód master nebude naprogramovaný. 
 
 
PROGRAMOVÁNÍ NOVÉHO PŘÍSTUPOVÉHO KÓDU 
   Stiskněte tlačítko  po dobu 3 sekund, dokud nezačne světelná kontrolka červeně pomalu 
blikat. Zadejte master kód a stiskněte OK. Světelná kontrolka zabliká červeně rychleji. Zadejte 
nový kód (1 až 8 číslic), potom číslo kanálu (1 až 4) a stiskněte OK. Světelná kontrolka se 
rozsvítí zeleně na 2 sekundy, čímž indikuje, že nový přístupový kód je naprogramován správně 
a pak zhasne. 
 
   Nelze použít identický kód pro více než jeden kanál. Pokud programujete nový kód do již 
naprogramovaného kanálu, tento kód nahradí starý kód. 
 
   Pro jeho nahrání do přijímače otevřte programování přijímače, stisknout přístupový kód a 
potom tlačítko OK, přijímač vydá potvrzovací tón. Počkejte několik sekund, dokud přijímač 
neukončí programování. 
 
 
PROVOZ 
   Zadejte uložený kód a stiskněte OK. Světelná kontrolka se rozsvítí na 2 sekundy zeleně. V 
případě, že kód není správný, světelná kontrolka několikrát červeně zabliká. 
 
   Pokud při zadávání kódu stisknete špatnou klávesu, musíte stisknout tlačítko OK nebo počkat 
20 sekund a poté znovu zadat kód. 
 
   Po 20 sekundách bez stisknutí klávesy přejde klávesnice do režimu úspory baterie. 
 
 
INDIKACE SLABÉ BATERIE 
   Po obdržení potvrzení po zadání kódu světelná kontrolka několikrát zeleně zabliká – délka 
bliknutí je 1 sekunda. To znamená, že baterie je téměř vybitá. Doporučuje se ji vyměnit. 
 
POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ 
Zařízení je určeno pro řízení přístupu. Pro jiné účely není jeho funkčnost zaručena. 
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu specifikací zařízení bez předchozího upozornění. 
 
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES 
Viz webové stránky web www.jcm-tech.com 

 
 


