Draadloos Keypad (KP-S1)

Onderdelenbeschrijving

Installatie

1. Actief LED (Blauw/Oranje)
2. Status LED (Blauw/Rood)
Het keypad heeft 2 uitsparingen aan de achterkant waar het
plastic dunner is. Dit is voor de wandmontage.

3. Storing LED (Oranje)
4. Inbraak Alarm activatie knop

1. Gebruik de twee doordrukgaten op de achterkant om de positie
op de muur op borsthoogte te markeren. Maak de achterklep
open.

5. Thuis Alarm activatie knop
6. Status knop
7. Alarm Uitschakelen knop

2. Boor gaten in de muur, gebruik hierbij de doordrukgaten als
sjabloon.

8. Nood Alarm
Druk knop 1 en knop 3 tegelijk in om het nood alarm te activeren

3. Schroef het keypad vast aan de muur met de meegeleverde
schroeven en pluggen.

9. Brand Alarm

4. Plaats het deksel terug.

Druk knop 4 en knop 6 tegelijk in om het brandalarm te activeren

10. Medisch Alarm
Druk knop 7 en knop 9 tegelijk in om het Medisch alarm te
activeren

11. Batterij Isolator

Bevestiging
Doordrukgaten
x2

12. Montage doordrukgaten
13. Sabotageschakelaar
De sabotage schakelaar beschermt
ongeautoriseerde verwijdering.

het

keypad

tegen

Inhoud van de verpakking
1 x Keypad
2 x pluggen en schroeven
1 x 3V lithium batterijen (vooraf geïnstalleerd)

Gebruik
Inleren
Voor het inleren van de keypad:
1. Zet het regelpaneel in leermodus.
2. Druk de # en  toetsen tegelijk in om de leercode te
verzenden.
3. Raadpleeg de handleiding van het regelpaneel om het
leerproces te voltooien.

Standby-modus
Het keypad is voorzien van een energie bespaarfunctie. Als er
gedurende 5 seconden geen knop ingedrukt wordt, zal het keypad
automatisch uitgeschakeld worden om stroom te besparen.
Wanneer een toets wordt ingedrukt, zal het keypad wakker worden
en gaat het Active LED-licht aan om aan te geven dat het weer
normaal functioneert

Keypad instellen
Het keypad is voorzien van een programmeer modus voor u om
de instellingen aan te passen. Voordat u begint met het gebruik
van het keypad, moet u eerst de configuratie-instellingen
voltooien..
Het keypad is voorzien van een Pincode die wordt gebruikt om
toegang te krijgen tot de programmeer modus. Om deze modus
in te komen, voert u "0000" (Standaard keypad pincode) + "＊"
toets, waarna het actieve oranje LED-licht zal oplichten.

In de programmeer modus zijn de volgende functies beschikbaar:

“7” + “9”

Toets

LED Indicatoren

Functie
Zend leercode (hetzelfde als het
indrukken van # en  in de normale
modus)
Activeer de twee-toets Nood Alarm
functie
Activeer de twee-toets Brand Alarm
functie
Activeer de twee-toets Medisch Alarm
functie
Deactiveer alle twee-toets functies

“＊” + “7”

“＊” + “2”
“＊” + “3”
“＊” + “4”
“＊” + “5”

Verander Keypad PIN Code:
1. Toets oude code + “Status” knop
2. Toets nieuwe 4-cijferige code + “#”
knop
Activeer functie: Alarm activatie zonder
PIN code
Activeer functie: Alarm Activatie met PIN
code (Standaard)
Activeer functie: Alarm Activatie met
Keypad PIN code
Verlaat Programmeer Modus

“＊” + “6”

“＊” + “8”
“＊” + “9”
“＊” + “0”
2x Alarm
Uitschakelen
knop

Inbraak Alarm/Thuis Alarm/Uitschakelen Alarm
Als het draadloos keypad is ingesteld op " Alarm Activatie met PIN
code " (“＊” + “9” in Programmeer Modus)
Inbraak
Alarm
Activeren
Thuis Alarm
Activeren
Alarm
Uitschakelen

1. Toets een Gebruikers PIN code van het
regelpaneel + “Inbraak Alarm Activeren”
knop.
1. Toets een Gebruikers PIN code van het
regelpaneel + “Thuis Alarm Activeren”
knop.
1. Toets een Gebruikers PIN code van het
regelpaneel + “Alarm Uitschakelen” knop.

Als het draadloos keypad is ingesteld op " Alarm Activatie zonder
PIN code " (“＊” + “8” in Programmeer Modus)
Inbraak
Alarm
Activeren
Thuis
Alarm
Activeren
Alarm
Uitschakelen

Toets “Inbraak Alarm Activeren” knop

 Actief LED
De Actief LED zal oplichten wanneer een toets wordt ingedrukt.
Uit
Blauwe LED aan
Blauwe
LED
knippert
Oranje LED aan
Oranje
LED
knippert

 Status LED
De Status LED zal oplichten tijdens het gebruik of wanneer de
toets "Status" wordt ingedrukt om naar de status van het
regelpaneel te informeren
Rode LED aan
Rode LED Flash
Blauwe LED aan
Blauwe
LED
knippert

 Storing LED
Het Storing LED zal oplichten wanneer fouten zijn gedetecteerd in
het alarmsysteem.
Oranje LED aan
Oranje LED uit

Alarm in geheugen
Storing in het systeem (fout gedetecteerd)

Batterij
Het keypad maakt gebruik van een 3V lithium batterij als
stroombron. Het beschikt ook over lage batterij detectiefunctie om
het regelpaneel op de hoogte te stellen wanneer de batterijen
bijna leeg zijn.
Als het keypad een lege batterij heeft, volgt dan onderstaande
procedure om de batterijen te vervangen..
1. Open de deksel aan de achterzijde
3. Druk meerdere keren op een willekeurige toets om het keypad
volledig te ontladen.

Toets een Gebruikers PIN code van het
regelpaneel + “Alarm Uitschakelen” knop

4. Plaats de nieuwe batterijen en let op de juiste polariteit (+ en -).

Toets Keypad PIN Code + “Inbraak
Alarm Activeren” knop
Toets Keypad PIN Code + “Thuis Alarm
Activeren” knop
Toets Keypad PIN Code + “Alarm
Uitschakelen” knop

5. Plaats de deksel terug.

Fabrieksreset
Als u uw PIN-code bent vergeten, of het keyboard heeft een
probleem is, kunt u de het keyboard naar de fabrieksinstellingen
resetten.
1. Open de deksel aan de achterzijde en verwijder de batterij
2. Hou de "3" toets ingedrukt en plaats de batterij
3. Het keyboard zal drie keer kort piepen
4. Laat de "3" toets los, de reset is nu voltooid

Druk op de Status-knop om de status van het regelpaneel op te
vragen, het Status LED-licht zal oplichten en de status van het
regelpaneel tonen
Inbraak Alarm modus
Thuis Alarm modus
Alarm uitgeschakeld

Dubbele knop alarm functie
De dubbele knop alarm functie zal het alarm activeren wanneer
beide toetsen tegelijk worden ingedrukt. Om de functies te
gebruiken, dan kunt u deze activeren in programmeer modus. (is
standaard uitgeschakeld)
“1” + “3”
“4” + “6”

Inbraak Alarm modus
Thuis Alarm modus
Alarm uitgeschakeld
Geen reactie van het regelpaneel;
Of: incorrecte PIN code;
Of: u probeert Thuis Alarm te activeren
terwijl het Inbraak alarm is geactiveerd;
Of: U wilt het Alarm geforceerd inschakelen
(terwijl er een foutmelding is)

2. Verwijder de oude batterijen

Controleren van de status van het regelpaneel

Rode
LED
continu aan
Rode
LED
knippert
Blauwe LED aan

Keypad staat in Standby Modus
Keypad staat in Normaal Gebruik
Keypad staat in Normaal Gebruik en heeft
een lage batterij spanning
Keypad staat in Programmeer Modus
Keypad staat in Programmeer Modus en
heeft een lage batterij spanning

Toets “Thuis Alarm Activeren” knop

Als het draadloos keypad is ingesteld op “Alarm Activatie met
Keypad PIN code” (“＊” + “0” in Programmeer Modus)
Inbraak
Alarm
Activeren
Thuis
Alarm
Activeren
Alarm
Uitschakelen

Medisch Alarm

Nood Alarm
Brand Alarm

Specificaties
Omgevingsomstandigheden
--10°C tot 40°C, vochtigheid tot 85% niet condenserend.

Radiofrequentie
868 MHz

