
Ghid rapid de configurare tastatura HY-305B  
 

1. Pornirea si oprirea dispozitivului  

Pentru pornirea tastaturii tineti apasat pe butoanele  ✱ si  #  simultan pentru 3 secunde.  

Pentru oprirea tastaturii introduceti parola de admin (implicit 888888), apoi tineti apasat pe # pentru 3 

secunde. Veti auzi un sunet lung si apoi tastatura se va inchide.  

 

2. Folosirea dispozitivului.  

2.1 Indicatiile vizuale. Pe tastatura exista 3 led-uri RFID | POWER | EMITTING/LOCK 

RFID: Se aprinde odata la 2 secunde – Inseamna ca tastatura este pregatita sa citeasca un card 

electromagnetic.  

POWER: Atunci cand cand tastatura este alimentata extern, led-ul ramane aprins continuu. 

Atunci cand tastatura foloseste bateria interna, led-ul este oprit. Atunci cand tastatura are 

baterie scazuta LED-ul power se aprinde intermitent odata la 2 secunde si scoate un sunet scurt 

la fiecare minut sa te avertizeze ca nu are baterie.  Cand bateria este scazuta trebuie sa folositi 

un incarcator cu cablu microUSB ( nu sunt incluse in pachet). Incarcarea poate dura peste 6 ore.  

EMITTING/LOCK: Atunci cand introduceti parola gresita de 9 ori, tastatura se va bloca si va 

transmite un semnal de alarma wireless catre centrala de alarma. Led-ul va lumina intermitent 

odata la 2 secunde si se va porni buzzerul tastaturii pentru 30 secunde.  Tastatura se va bloca 

pentru 3 minute. In urmatoarele 3 minute nu veti putea folosi tastatura si led-ul va fi oprit.  

2.2 Indicatiile sonore 

Un sunet scurt (BIP) – Operatiune reusita, TAG RFID a fost inrolat, Armare reusita.  

Doua sunete scurte(BIP,BIP) – Operatiunea reusita, dezarmare reusita 

 5 Sunete scurte (BIP, BIP, BIP, BIP,BIP) – Operatiune gresita/Tag-urile nu sunt inrolate 

Un sunet continuu ( BUZZER) – A fost activat TAMPERUL, ati introdus parola gresit de mai multe 

ori, butonul SOS a fost activat 

2.3 Operatiunile tastaturii  

• ARMARE: PAROLA UTILIZATOR + BUTON ARMARE  sau tineti apasat pe butonul de 

ARMARE  pentru 3 secunde.  

• ARMARE ACASA (HOME) : PAROLA UTILIZATOR+BUTON ARMARE HOME  sau tineti 

apasat butonul de ARMARE HOME  pentru 3 secunde 

• DEZARMARE: PAROLA UTILIZATOR (doar parola din 4 cifre) +BUTON DEZARMARE  

• ANULARE: Apasati tasta ✱ 

• BUTON DE URGENTA: Apasati tasta SOS pentru 3 secunde  



• Pornire cititor RFID : Apasati tasta ✱ pentru 3 secunde. 

Atentie! Dupa ce tag-urile vor fi inrolate, acesta este singurul mod in care le veti putea 

folosi. Se apasa tasta ✱pentru 3 secunde si apoi se atinge tag-ul de zona RFID.  

Modul RFID este activ doar 10 secunde.  

Daca tastatura este alimentata continuu, atunci cititorul RFID ramane aprins si nu 

trebuie sa apasati pe tasta ✱ 

 

3. Conectarea dispozitivului cu centrala de alarma W20 / W21 sau H7  

Se imperecheaza cu centrala de alarma cu ajutorul aplicatiei SMART ALARM. (aplicatia care se foloseste 

pentru a controla sau inrola orice dispozitiva marca HEYI).  

In aplicatia SMART ALARM, intram in meniul REMOTE CONTROL (la telecomenzi), apasam in coltul din 

dreapta sus pe PLUS pentru a adauga tastatura. Avem 30 de secunde pentru a inrola tastatura. Tineti 

apasat pe butonul HOME ARM  pana cand se va afisa in aplicatie ca inrolarea a avut succes.   

In aplicatie va aparea daca imperecherea a avut success.  

 

4. Schimbarea parolelor.  

Recomandam schimbarea tuturor parolelor implicite.  

4.1 Parola de programare.  

Introduceti parola actuala (implicit 888888) urmat de 00, parola noua, si la final # (diez)  

Exemplu: 888888 00 654321 #  

4.2 Parola de utilizator.  

Exista doua tipuri de parole de utilizator. Parolele din 6 cifre, pot doar sa armeze sistemul de 

alarma, dar nu pot sa dezarmeze. Pot sa foloseasca doar functiile de ARMARE si ARMARE HOME.  

Parolele de utilizatori de 4 cifre pot sa foloseasca cele 3 functii: ARMARE/ARMARE 

HOME/DEZARMARE.  

Introduceti parola de programare + Numarul utilizatorului de la 01 – 08 + 01 + Parola noua + # 

Exemplu:  

888888 05 01 4455 # (pentru utilizator cu drepturi de dezarmare)  

888888 02 01 1545 # (pentru utilizator fara drepturi de dezarmare)  

In cazul in care nu aveti nevoie de toti utilizatorii ii puteti bloca. Pentru a bloca un utilizator 

puteti folosi 00 in loc de 01 dupa numarul utillizatorului. Chiar daca utilizatorul este blocat, 

trebuie sa ii puneti o parola noua.  

Exemplu: 888888 07 00 4444 #  



5.  RFID  

5.1 Pentru a inrola un card RFID trebuie sa tastati: PAROLA PROGRAMARE + 90 + #, apoi trebuie 

sa selectati o pozitie pentru TAG de la 1 la 8. Selectati pozitia dorita, daca led-ul RFID lumineaza 

intermitent, atunci pozitia este libera. Daca led-ul RFID lumineaza continuu atunci inseamna ca 

pozitia este folosita de alt tag. Pentru a elibera o pozitie apasati pentru 3 secunde tasta ✱. 

Pentru a iesi din modul de inrolare apasati #.  

 

Exemplu: 888888 90 # 1 TAG  

              : 888888 90 # 2 TAG # 

5.2 Pentru a seta autoritatea cititorului RFID pentru armare/dezarmare sau 

armare+dezarmare tastati urmatoarele: Parola programare+09+cod autoritate+# 

Cod autoritate: 00= Dezarmare / 01=Armare / 02= Armare+Dezarmare 

Exemplu: 888888 09 02 # 

Autoritatea RFID implicita este 00.  

 

 

6. Parolele implicite  

Numar Tip parola Implicit  Numar Tip Implicit 

00 Programare 888888  05 Utilizator 5 000000 

01 Utilizator 1 011111  06 Utilizator 6 000000 

02 Utilizator 2 012222  07 Utilizator 7 000000 

03 Utilizator 3 013333  08 Utilizator 8 000000 

04 Utilizator 4 014444     

 

7. Resetarea la setarile din fabrica.  

Resetarea parolei de programare. Apasati pentru 15 secunde pe tasta ✱ si  #  simultan.  

Resetarea la setarile implicite din fabrica: Introduceti PAROLA PROGRAMARE+99+#  

Exemplu: 888888 99 # 


