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InstrukcjaBezprzewodowa Klawiatura WHY-KP
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Procedura zmiany hasła MASTER:
1. Wprowadzać hasło MASTER i przytrzymaj wciśnięty 
przez conajmniej 6 sekund ostatni przycisk hasła (w 
przypadku pierwszej modyfikacji będzie to przycisk 
„1”). Kiedy diody LED - czerwona i zielona - zapalą się, 
a klawiatura wyemituje krótki sygnał dźwiękowy, puść 
przycisk.

2. Naciśnij przycisk „0”. Czerwona dioda LED 
pozostanie zapalona, podczas gdy zielona zacznie wolno 
migać.

3. Wprowadź nowe hasło MASTER składające się z 4 do 
8 znaków (można użyć cyfr od 0 do 9 oraz liter A i B).
Jeśli hasło spełnia warunki (nie jest za krótkie lub 
za długie), zielona dioda LED zapali się na stałe, a 
czerwona zgaśnie.

4. Wprowadź ponownie nowe hasło MASTER. 
Czerwona dioda LED zaświeci się na stałe, a zielona 
zacznie wolno migać. Jeśli hasło pasuje do tego, które 
zostało wpisane za pierwszym razem, zielona dioda LED 
zacznie migać szybciej.

Dane techniczne:
Zasilanie: bateria CR2450 3V
Liczba kodów do zapamiętania: 12
Liczba użytkowników: 1 użytkownik master + 11 użytkowników standard
Częstotliwość: od 280 MHz do 868 MHz
Kod: stały i zmienny
Temperatura pracy: -20°C +60°C
Wymiary: 98x73x43 mm

Hasło MASTER jest potrzebne do programowania kodów w klawiaturze oraz zarządzania hasłami 
użytkowników. Domyślne hasło MASTER to 1111.

Informacja o błędzie
Jeśli w trakcie procedury ustalania/zmiany hasła wprowadzimy za krótką lub za długą sekwencję znaków 
lub hasło już jest w systemie, klawiatura poinformuje nas o błędzie tj. wyda pulsujący dźwięk, zielona 
dioda LED zapali się na stałe, a czerwona zacznie szybko migać. Taka wiadomość o błędzie może zostać 
wyemitowana również w przypadku złego postępowania podczas programowania kodu radiowego.
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Procedura ustalenia lub zmiany hasła użytkownika:
(hasło może zostać ustalone dla 11 użytkowników)

1. Wprowadź hasło MASTER i przytrzymaj wciśnięty 
przez conajmniej 6 sekund ostatni przycisk hasła. Kiedy 
diody LED - czerwona i zielona - zapalą się, a klawiatura 
wyemituje krótki sygnał dźwiękowy, puść przycisk.

2. Naciśnij przycisk, pod którym będziesz zarządzał 
danym hasłem. Możesz użyć cyfr od 1 do 9 lub liter A, 
B (przycisk „0” jest zarezerwowany dla hasła MASTER). 
Czerwona dioda LED zapali się na stałe, a zielona 
zacznie wolno migać.

3. Wprowadź nowe hasło użytkownika składające się 
z 4 do 8 znaków (można użyć cyfr od 0 do 9 oraz liter 
A i B). Jeśli hasło nadaje się do użycia, obie diody LED 
- czerwona i zielona - zapalą się na stałe. 

W tym momencie możesz przypisać danemu 
użytkownikowi wcześniej zaprogramowane kody 
radiowe. Zrób to naciskając żądane przyciski jeden po 
drugim. Jeśli w ciągu 10 sekund nie zostanie naciśnięty 
żaden przycisk, wszystkie wcześniej wgrane kody 
radiowe zostaną przypisane danemu użytkownikowi 
automatycznie.

4. Czerwona dioda LED świeci światłem stałym, 
natomiast zielona mruga, co jest potwierdzeniem, że 
procedura została przeprowadzona poprawnie.

Programowanie kodów radiowych:
1. Wprowadź hasło MASTER. Zielona dioda LED świeci się światłem ciągłym.
2. Naciśnij i trzymaj wciśnięty przycisk „1” , a następnie naciśnij 4 razy przycisk „2”. Puść oba przyciski.
3. Zielona dioda LED miga powoli. Umieść zaprogramowanego pilota w odległości około 1 cm od klawiatury 
i naciśnij przycisk pilota, który chcesz skopiować.
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4. Jeśli czerwona dioda LED zacznie szybciej migać*, 
oznacza to, że kod został wysłany poprawnie. Na 
klawiaturze naciśnij przycisk, pod którym chcesz 
zapamiętać dany kod radiowy. 

5. Czerwona dioda LED zaświeci się na stałe. 
Poczekaj aż zgaśnie, co oznacza, że procedura została 
przeprowadzona pomyślnie.

*Jeśli zielona dioda LED będzie emitować podwójne mrugnięcia, oznacza to, że należy w tym kroku nadać 
kod źródłowy pilota, np. w przypadku nadajników Bft Mitto polega to na jednoczesnym naciśnięciu 
2 przycisków na pilocie (w wersji 4-kanałowej, naciskamy 2 pierwsze przyciski), czyli procedura 
programowania dla pilotów Bft Mitto lub innych wymagających podania kodu źródłowego jest 
następująca:

1. Wprowadź hasło MASTER. Zielona dioda LED świeci się światłem ciągłym.
2. Naciśnij i trzymaj wciśnięty przycisk „1” , a następnie naciśnij 4 razy przycisk „2”. Puść oba przyciski.
3. Zielona dioda LED miga powoli. Umieść zaprogramowanego pilota w odległości około 1 cm od klawiatury 
i naciśnij przycisk pilota, który chcesz skopiować.
4a. Zapali się czerwona dioda LED i po kilku sekundach zgaśnie. Zielona dioda LED będzie emitować 
podwójne mrugnięcia, co oznacza konieczność nadania kodu źródłowego (w przypadku Bft Mitto 
naciskamy jednocześnie 2 pierwsze przyciski).
4b. Czerwona dioda LED zapali się, a nastęnie zacznie szybciej migać. Na klawiaturze naciśnij przycisk, pod 
którym chcesz zapamiętać dany kod radiowy. 
5. Czerwona dioda LED zaświeci się na stałe. Poczekaj aż zgaśnie, co oznacza, że procedura została 
przeprowadzona pomyślnie.

6. Wprowadź hasło MASTER i naciśnij przycisk, pod którym 
kod radiowy został zapisany i:

- jeśli napęd działa, procedura została zakończona pomyślnie,
- jeśli napęd jeszcze nie zadziałał, naciśnij i trzymaj wciśnięty 
przez minimum 8 sekund przycisk, pod którym zapamiętałeś 
kod. Czerwona dioda LED zaczyna migać, co oznacza próbę 
zdalnego wgrania zapamiętanego kodu do radioodbiornika 
(technologia D.O.R.). Na koniec procedury czerwona dioda 
LED zgaśnie. 

7. Wprowadź ponownie hasło MASTER i naciśnij przycisk, pod którym kod radiowy został zapisany i:

- jeśli napęd działa, procedura została zakończona pomyślnie,
- jeśli napęd nadal nie działa, oznacza to, że radioodbiornik nie posiada funkcji zdalnego wgrywania 
kodów radiowych. W tym przypadku należy postępować według instrukcji dołączonej do napędu/
radioodbiornika. Procedura postępowania jest taka sama jak w przypadku programowania pilotów.
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Jak nadać kod źródłowy z klawiatury WHY-KP?
1. Wprowadź hasło MASTER.
2. Naciśnij jednocześnie przyciski „1” i „2” przez przynajmniej 4 sekundy i puść je, kiedy czerwona dioda 
LED zacznie migać.
3. W ciągu 10 sekund naciśnij przycisk, z którego wyślesz kod źródłowy.

Codzienne użytkowanie
Aby podświetlić klawiaturę, naciskaj którykolwiek przycisk przez przynajmniej 3 sekundy.
 
1. Aby aktywować klawiaturę, wprowadź hasło MASTER lub hasło użytkownika. Zielona dioda LED zapali 
się informując, że klawiatura została odblokowana. Jeśli wprowadzimy błędny kod, po prostu wprowadźmy 
go ponownie poprawnie. 

2. Od momentu odblokowania klawiatury mamy 6 sekund na wciśnięcie przycisku powiązanego z danym 
kodem radiowym. Czerwona dioda LED zapali się i klawiatura wyda krótki dźwięk potwierdzający 
transmisję kodu. 

3. Po wysłaniu kodu klawiatura pozostaje aktywna jeszcze przez 6 sekund, w trakcie których, jeśli sobie 
życzymy, możemy nadać kolejny kod.

Uwaga! Hasło MASTER uprawnia do nadania każdego kodu radiowego wgranego do klawiatury. Po podaniu 
hasła użytkownika mamy dostęp tylko do tych kodów, które zostały wcześniej do niego przypisane.


