Langaton näppäimistö (KP-S3)

suojakansilla.

Laitteen osat

1. Irrota suojakannet paljastaaksesi asennusreiät.

1. Virtavalo (vihreä)
2. Toimintavalo (punainen)

2. Käytä asennusreikiä apuna merkataksesi seinään ruuvien
kohdat. Asenna laite noin rintasi korkeudelle.

3. Virhevalo (oranssi)

3. Poraa seinään reiät kiinnikkeille merkitsemiisi kohtiin.

4. Ulkona HÄLY -näppäin

4. Asenna näppäimistö mukana seuraavilla kiinnitystarpeilla.

5. Kotona HÄLY -näppäin

5. Asenna suojakannet takaisin paikalleen.
Asennusreikä

6.  näppäin
Irrota

7. HÄLY pois -näppäin
8. Asennusreiän kansi
9. Paniikkinäppäimet
Paina yhtä aikaa 1 ja 3 laukaistaksesi paniikkihälytyksen*

10. Palohälytys
Paina yhtä aikaa 4 ja 6 laukaistaksesi palohälytyksen*

11. Hätätilannetoiminto
Irrota

Paina 7 ja 9 laukaistaksesi hätätilannehälytyksen*
*kahden näppäimen toiminnot eivät ole käytössä oletuksena

Asennusreikä

12. Asennusreiät
13. Kajoamiskytkin
Kajoamiskytkin
suojaa
laitteen
kuoren
aukaisemiselta tai asennuspinnasta irrottamiselta.

Käyttö
luvattomalta

14. Pariston suojateippi

Pakkauksen sisältö
1 x näppäimistö
2 x seinäkiinnikkeitä ja ruuveja
1 x CR2450 3V litiumparisto (valmiiksi asennettu)

Yhdistäminen

Virransäästötila
Näppäimistössä on virransäästö-ominaisuus. Mikäli näppäintä ei
paineta 5 sekunnin aikana, näppäimistö sammuttaa itsensä
säästääkseen paristoa. Painettaessa mitä tahansa näppäintä se
käynnistyy kuitenkin välittömästi ja LED valo ilmaisee sen olevan
normaalissa toimintatilassa.

Näppäimistön asetukset
Näppäimistössä on ohjelmointitila jolla voit muokata sen
asetuksia. Ennen näppäimistön käyttöönottoa tarkista ensin sen
asetukset, jos haluat ottaa käyttöön kahden näppäimen
toimintoja.
Näppäimistöllä on myös valmiiksi PIN koodi jonka syöttämällä
pääset ohjelmointitilaan. Näppäile “0000” (esiasetettu PIN koodi)

1. Vedä pois pariston suojateippi, jotta virta kytkeytyy laitteeseen.

+ “＊” näppäin ja vihreä LED alkaa vilkkua ilmaistakseen laitteen
olevan nyt ohjelmointitilassa.

2. Aseta keskusyksikkö yhdistämistilaan.

Tilassa voit syöttää seuraavanlaisia komentoja:

3. Paina # ja  pohjaan niin laite lähettää yhdistämispyynnön.

Näppäinpainallukset

4. Katso käyttöoppaista lisätietoja laitteiden yhdistämisestä.

“＊” + “1”

Näin yhdistät näppäimistön keskusyksikköön:

“＊” + “2”

Asennus
“＊” + “3”
Näppäimistössä on 2 asennusreikää, jotka on peitetty etupinnan

Toiminto
Lähetä yhdistämiskoodi (sama kuin
painaisi # ja  normaalitilassa)
Ota käyttöön kahden näppäimen
paniikkihälytys
Ota käyttöön kahden näppäimen
palohälytys

Ota käyttöön kahden näppäimen
hätätilannetoiminto
Poista käytöstä kaikki 2-näppäimen
toiminnot (tehdasasetus)
Vaihda PIN koodi:
1. Syötä vanha koodi + “” näppäin
2. Syötä uusi 4-numeroinen koodi +
“#” näppäin lopuksi
Mahdollista hälytystilojen kytkeminen
päälle ilman PIN koodin syöttämistä
Hälytysten kytkemiseen tarvitaan PIN
koodi (tehdasasetus)
Poistu ohjelmointitilasta

“＊” + “4”
“＊” + “5”
“＊” + “6”

“＊” + “8”
“＊” + “9”
“HÄLY pois” x2

Ulkona/Kotona/Hälytys pois
Jos näppäimistö on asetettu vaatimaan PIN koodi (“＊” + “9”
syötetty ohjelmoitaessa tai ei muutettu tehdasasetuksia)
Ulkona HÄLY
Kotona HÄLY
HÄLY pois

Syötä käyttäjän PIN koodi + “Ulkona
HÄLY” näppäin
Syötä käyttäjän PIN koodi PIN koodi +
“Kotona HÄLY” näppäin
Syötä käyttäjän PIN koodi PIN koodi +
“HÄLY pois” näppäin

Jos näppäimistö on ohjelmoitu kytkettäväksi päälle ilman PIN
koodin vaatimista (“＊” + “8” syötetty ohjelmointitilassa)
Ulkona HÄLY
Kotona HÄLY
HÄLY pois

Paina “Ulkona HÄLY” näppäintä
Paina “Kotona HÄLY” näppäintä
Syötä käyttäjän PIN koodi + “HÄLY pois”
näppäin

Kahden painikkeen hälytysten laukaisu
Hälytys laukeaa kun molempia näppäimiä painetaan
samanaikaisesti. Toiminnot tulee ensin ottaa käyttöön
ohjelmointitilassa. (Tehdasasetuksena eivät ole käytössä).
“1” + “3”
“4” + “6”
“7” + “9”

Paniikkihälytys
Palohälytys
Hätätilanne

LED merkkivalot
 Virtavalo
Virta-LED syttyy aina näppäintä painettaessa.
Pois
Näppäimistö on virransäästötilassa
Vihreä LED palaa Normaali toiminta
Vihreä LED vilkkuu Näppäimistö on ohjelmointitilassa

 Toimintavalo
Toiminta-LED syttyy aina kun näppäimistö lähettää radiosignaalia

 Vikavalo
Vika-LED syttyy kun laite on havainnut vikatilanteen
Oranssi LED palaa Laitteen kajoamiskytkin on lauennut
Oranssi
LED Paristo on alhainen
vilkkuu

Paristo
Näppäimistö käyttää virtalähteenään 3V CR2450 litiumparistoa.
Se myös ilmoittaa automaattisesti keskusyksikölle kun havaitsee
pariston alhaisen varaustilan.
Näin vaihdat loppuun käytetyn pariston uuteen:
1. Avaa laitteen takakansi.
2. Irrota vanha paristo talttapäämeisselillä ujuttamalla meisselin
pää kuvan mukaisesti paristopidikkeen koloon ja nosta paristo
irti.

Älä irrota paristoa käsin ettet vahingoittaisi paristokiinnikettä.
3. Paina laitteen näppäimiä useita kertoja pariston ollessa irti
jotta kaikki jäännösvirta katoaisi laitteesta.
4. Asenna uusi paristo varmistuen että plus-napa on oikein päin.
5. Kiinnitä takakansi.

Tehdasasetusten palautus
Jos unohdat laitteen PIN-koodin tai laitteessa on muita ongelmia,
voit palauttaa näppäimistön tehdasasetuksille näin:
1. Avaa takakansi.
2. Poista paristo kuten edellä neuvottiin.
3. Paina ja pidä pohjassa näppäintä “3” samalla kun asetat
pariston takaisin laitteeseen.
4. Näppäimistö päästää 3 lyhyttä piippausta.
5. Vapauta “3” näppäin ja tehdasasetukset on nyt palautettu.

Tekniset tiedot
Käyttöympäristö
-10 °C – 40 °C, suhteellinen kosteus 85 %, ei kosteuden
tiivistymistä.

Radio
868 MHz

