Trådløs eksternt tastatur med briklæser (KPT-S1)

Oversigt
1. Aktiv LED (Blå/Orange)
2. Status LED (Blå/Rød)
3. Fejl LED (Orange)
4. Fuldsikrings tast
5. Deltilkoblings tast
6. Status tast
7. Frakoble tast
8. Panik alarm

Montage
udgravninger

Tryk tast 1 og 3 nede samtidig for at aktiver panik alarm.

9. Brand alarm
Tryk tast 4 og 6 nede samtidig for at aktiver brand alarm.

10. Overfalds alarm

Daglig brug af tastatur

Tryk tast 7 og 9 nede samtidig for at aktiver overfalds alarm.

11. Batteri flip
12. Monterings udgravninger
13. Sabotagekontakt
Sabotagekontakten sikre tastaturet mod uautoristeret åbning.

Standby tilstand
Tastatur har en standby tilstand hvor det lukker ned hvis en tast
ikke er blevet trykket i 5 sekunder.
Med det samme en tast trykkes vågner tastaturet op igen og Aktiv
LED vil lyse blå.

14. Brik

Tastatur indstillinger

Pakkens indhold

Tastaturet har en programmerings tilstand hvor man kan ændre
nogle indstillinger på tastaturet.
For at komme ind i denne tilstand indtasts en standard kode “0000”
og hereafter “*” tasten.
Nu vil den Aktiv LED orange fast når tastaturet er i
programmerings tilstand.
I programmerings tilstand er der følgende kommandoer:

1 x Trådløst tastatur
2 x Plugs og skruer
2 x Brikker
1 x 3V lithium batteri (isat)

Sammenkodning
Sammenkodning med alarmpanel:
1. Sæt alarmpanelet i lytte tilstand.
2. Tryk tast # og  inde samtidig for at sende sammenkodningssignal.
3. Se alarmpanelets manual for at færdiggøre sammenkodningen

Montage
Det eksterne tastatur har to monterings udgravninger (12), hvor
montageskruerne skal presses igennem.
1. Åben tastaturet og prik hul igennem udgravningerne og brug
disse til at skrue bagbeslaget op på væggen.
2. Sikre at hullet til sabotagefjederen ikke sidder ved en
fordybning i forhold til resten af bagbeslaget.
3. Når bagbeslaget sidder på væggen skrue da tastaturet på
plads.

Taster
“＊” + “1”

Funktion
Brik håndtering

“＊” + “2”

Send sammenkodningssignal (Samme
function some at trykke # og  inde
samtidig I normal tilstand)
Aktiver Panik alarm genvejs funktion.

“＊” + “3”

Aktiver Brand alarm genvejs funktion.

“＊” + “4”

Aktiver Overfalds alarm genvejs funktion.

“＊” + “5”

Deaktiver alle genvejs funktionerne.

“＊” + “6”

Ændre tastaturet kode :
1. Tast gammel kode og “Status” tast
2. Tast ny 4-cifret kode og “#” tast
Aktiver tilkobling uden brug af kode.

“＊” + “7”

“＊” + “8”

“＊” + “0”

Aktiver påkrævning af kode ved tilkobling
(Standard)
Aktiver tilkobling med tastatur kode.

“Frakoblings

Forlad programmerings tilstand

“＊” + “9”

tast” 2 gange

LED Indikatior
 Activ LED

Brik håndtering

Aktiv LED vil lyse op så snart en tast trykkes.

Med indkodede brikker til tastaturet kan man let tilkoble
alarmsystemet i fuldsikring, deltilkobling samt frakoble alarmen.
En af alarmpanelets brugerkoder bliver tildelt en brik og dermed
kan man se hvem, der har til- eller frakoblet alarmen.
For at benytte en brik skal den tages op foran 5-tasten.
Op til 6 brikker kan kodes sammen med tastaturet.
Tilføj ny brik:
1. Få tastaturet i programmerings tilstand.

Slukket
Blå fast
Blå blinkende

2. Tast “＊”+“1” for brik håndtering. Status LED vil lys rød.

 Status LED

3. Indtast nu den 4-cifret brugerkode fra alarmpanelet som
brikken skal tildeles. Tryk hereafter på “#” tasten.

Status LED vil vise tilstanden af det alarmpanel, som tastaturet er
sammenkodet med. Status LED vil lyse eller blinke kort tid efter
Status tasten er trykket.

Status LED blinker rød
Godtaget
Status LED blinker blå og Fejl, for mange cifre blev tastet
giver 4 bip
Status LED blinker rød og Fejl, 6 brikker er indkodet.
giver 4 bip.
4. Tag den ønskede brik op foran ‘5’-tasten mens Status LED
blinker.
Status LED lyser rød og Godtaget
giver 2 bip.
Status LED blinker rød og Samme brugerkode er allerede
giver 1 bip
tildelt denne brik.
Status LED lyser rød og Denne brik er allerede indkodet
giver 4 bip
med en anden brugerkode.
5. Efter tilføjelse af en ny brik tryk da på ‘Frakoble tast’ (7) for at
komme ud af Brik håndtering.
Fjern eksisterende brik fra tastatur :
1. Få tastaturet i programmerings tilstand.

Orange fast
Orange blinkende

Rød fast
Rød blinkende
Blå fast
Blå blinkende

Tastatur er i standby tilstand.
Tastatur er i normal tilstand
Tastatur er i normal tilstand og har lavt
batteri.
Tastatur er i programmerings tilstand
Tastatur er i programmerings tilstand og har
lavt batteri.

Fuldsikring
Deltilkobling
Frakoblet
Ingen svar fra alarmpanel
Forkert brugerkode

 Fejl LED (3)
Fejl LED vil lyse op hvis der er en fejl i alarmsystemet.
Orange fast
Slukket

Fejl i systemet
Ingen fejl

Batteri
Tastaturet benytter 1 stk 3V lithium batteri. Når batteriniveau er
lavt vil tastaturet rapportere det til alampanelet.
Skift batteri ved at åben tastaturet og udskift batteriet. Luk
tastaturet igen med skruen. Husk at isætte batteri korrekt.

2. Tast “＊”+“1” for brik håndtering. Status LED vil lys rød.

Nulstilling af tastatur

3. Indtast burger kode for den brik du vil fjerne fra systemet og
tryk herefter på Status Tasten.
4. Tastaturet vil afgive et langt bip og brikken er nu fjernet fra
tastaturet.

Glemmer du koden til tastaturet eller vil nulstille det kan dette
gøres således :
Åben tastaturet
1. Tag batteriet ud.
2. Tryk og hold tast “3” inde og Isæt batteri.
3. Tastaturet vil give 3 korte bip.
4. Slip tasten og tastaturet er nu nulstillet.

Til- og frakobling
Når tastaturet er indstillet til at kræve brugerkode vil til- og
frakobling (standard) benytttes tastaturet således :
Tilkobling i
fuldsikring

Tilkobling i
deltilkobling

Frakobling

1. Indtast en af alarmpanelets brugerkoder og
tryk på Fuldsikrings-tasten.
2. Tryk på Fuldsikrings-tasten og sæt herefter
en indkodet brik op foran 5-tallet på
tastaturet.
1. Indtast en af alarmpanelets brugerkoder og
tryk på Deltilkoblings-tasten.
2. Tryk på Deltilkoblings -tasten og sæt
herefter en indkodet brik op foran 5-tallet på
tastaturet.
1. Indtast en af alarmpanelets brugerkoder og
tryk på Frakoblings-tasten.
2. Tryk på Frakoblings -tasten og sæt herefter
en indkodet brik op foran 5-tallet på
tastaturet.

Er tastaturet indstillet til ikke at kræve brugerkode til til-og
frakobling benyttes tastaturet såldes :
Tilkobling i
fuldsikring
Tilkobling i
deltilkobling
Frakobling

Tryk på Fuldsikrings-tasten.
Tryk på Deltilkoblings-tasten.
Indtast en af alarmpanelets brugerkoder og
tryk på Frakoblings-tasten.

Se alarmpanel status
Tryk på Status tasten for at forespørge på alarmpanelets status.
Status LED kan lyse op på følgende made :
Fast rød
Blinkende rød
Blå fast

Alarmpanel er Fuldsikring.
Alarmpanel er I deltilkobling.
Alarmpanel er frakoblet.

Specifikationer
Miljø
-10°C til 40°C, Max luftfugtighed 85%

Frekvens
868 MHz WF

