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Knappsats

Användarhandbok 

Med nyckelbrickaleser

Läs Användarhandbok innan montering och användning.
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Förord

Det trådlösa tangentbordet kan med fördel monteras på utsidan av 
en ytterdörr (även om det skyddas för nederbörd), så att 
tangentbordet kan användas när larmsystemet slås på och stängs 
innan du går in i hemmet och efter att ha lämnat hemmet.

Det trådlösa tangentbordet är ganska praktiskt för många att ha 
tillgång till, liksom en säkerhetskopia för alla glömda �ärrkontroller 
och nyckelringar.

Levererade delar

Trådlöst tangentbord  x 1 

AAA 1,5V-batterier x 3 Skruvar och rawplugs x 4 

Användarhandbok (GB) x 1 Kabelförbindnings-
kabel  x 1



Produktöversikt 

Indikatorlampa

Nyckelbrickaleser1

Slå på

Stäng av

Hem mode

SOS nödsamtal

Bort från energisparläge

Nyckelringar köps separat. Upp till 50 knappsatser kan 
kodas på det trådlösa tangentbordet.

Nøglebrik

Positiva och 
negativa 
batteriterminaler

Batterihållare

Sabotagekontakt

Kabelanslutning

Bakre



Beredning före användning

Batterier
Tangentbordet använder 3 delar. AAA-batterier. Vid första 
användningen aktiveras de medföljande testbatterierna 
genom att dra ut batteriets aktiveringsremsa.

Ta bort den lilla skruven längst ner på tangentbordet och ta 
bort den främre ramen. 

Ta bort de gamla batterierna och sätt i nya. Var uppmärk-
sam på positiva och negativa poler. 

Sätt tillbaka tangentbordets främre lucka och skruva 
tillbaka skruven i botten

Obs: Att ta bort frontpanelen på tangentbordet kommer att trigga 
manipuleringsbrytaren och utlösa ett manipuleringslarm. För att 
avbryta detta larm, koppla bort det som beskrivs på sidan 20.

Anslut tangentbordet till larmpanelen

1) Håll dig i närheten av larmpanelen när du kodar det trådlösa 
tangentbordet.

2) ) Ange din PIN-kod på knappsatsen på larmpanelen och 
bekräfta med     .

3) Ange på det trådlösa tangentbordet: 1 2 3 4 5 6 följt av 
knappen     . Kodningen bekräftas av ett pip.

Om du har ändrat administratörskoden på tangentbordet används den istället för 1 2 3 4 5 6.

Obs: Se till att inte aktivera andra trådlösa enheter i hemmet under 
kodningen. Stäng av något trådlöst internet och liknande innan du 
startar kodningen och startar om först efter att knappsatsen är 
ordentligt ansluten till alarmpanelen.



Forbind nøglebrikker til tastaturAnslut tangentbord till tangentbordet

1) Ange på det trådlösa tangentbordet: 1 2 3 4 5 6 följt av  #. 
Tastaturet bekræfter med en kort hyletone.

2) Tryck på 9 och knappsatsen är redo för kodning av en nyckelring.

3) Sätt nu in ett nyckelstycke över tangentbordets "läsbox" (övre 
delen av det tangentbordet). Kodningen bekräftas av ett pip. 

Om du har ändrat administratörskoden på tangentbordet används den istället för 1 2 3 4 5 6.

Ta bort nyckelbitar från tangentbordsminnet

1) Ange på det trådlösa tangentbordet: 1 2 3 4 5 6 öljt av #. 
Tangentbordet bekräftar med en kort skrike.

2) ) Håll ned knappen 9 i sex sekunder och släpp sedan. 
Raderingen bekräftas av ett pip.

Om du har ändrat tangentadministratörskoden används den istället för 1 2 3 4 5 6. 
Ovanstående raderar alla krypterade nyckeltaggar. Det är inte möjligt att helt enkelt 
ta bort en enda..

Montering

Installera först den trådlösa knappsatsen efter att den är 
ansluten till larmpanelen och se till att monteringen görs 
inom larmpanelens sändningsavstånd (upp till cirka 80 m. 
Utomhus / 20 m inomhus).

      Ta bort den lilla skruven längst ner på tangentbordet och 
ta bort frontluckan.

      Montera baksidan på tangentbordet på önskad plats 
med de medföljande skruvarna och pluggarna. Alternativt 
kan tangentbordet monteras med starkt dubbelsidig tejp 
(ingår inte).

      Sätt tillbaka tangentbordets främre lucka och skruva 
tillbaka skruven i botten.

Obs: Att ta bort frontpanelen på tangentbordet kommer att trigga 
manipuleringsbrytaren och utlösa ett manipuleringslarm. För att 
avbryta detta larm, koppla bort det som beskrivs på sidan 20.
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Inställningar

Start ”Setup”-läge

För att göra inställningar på det trådlösa tangentbordet 
måste tangentbordet vara i läget "Setup". "Setup" -läget 
måste alltid startas innan du försöker ändra en inställning 
på det trådlösa tangentbordet.

1) Ange på det trådlösa tangentbordet: 1 2 3 4 5 6 följt av #. 
Tangentbordet bekräftar med en kort skrik.

2) Tryck på 3 och “Setup” -läget startar. Detta indikeras av 
att indikatorlampan i det övre vänstra hörnet lyser.

3) Fortsätt nu att göra önskad inställning (läs mer om 
alternativet för tangentbordets inställning i den här 
användarhandboken).

Försenad anslutning

Så snart larmsystemet är på kommer systemets trådlösa 
detektorer att vara aktiva. Om du fortfarande stannar kvar i 
hemmet när larmet är på, kommer systemet omedelbart 
att avge ett larm. För att undvika detta och ge dig själv tid 
att lämna hemmet efter att larmet har aktiverats, kan du 
aktivera funktionen "försenad anslutning". 

1) Start "Setup" -läge (se sidan 9)9)

2) Tryck på Û 2 Û [önskad fördröjning i sekunder: 0-250] Û

3) IInställningen sparas korrekt när tangentbordet piper. 
Kontrollampan lyser i 10 sekunder för att stängas av 
automatiskt.
 

Fördröjningen anges på sekunder 0-250. Fabriksinställningen är 0, ingen fördröjning.

Obs: När du har sparat den försenade anslutningen påminner 
knappsatsen om att lämna hemmet genom att pipa en gång per 
sekund efter att larmsystemet har slagits på via knappsatsen. De 
senaste 15 sekunderna av fördröjningen piper knappsatsen 
snabbare för att indikera att fördröjningen är över och larmsystemet 
slås på.

Fördröjningen gäller när systemet slås på i hemläget.

Om det �nns en fördröjning på både larmpanelen och det trådlösa 
tangentbordet, är den verkliga förseningen summan av dessa.

fördröjning



SOS nödsamtal

Det är möjligt att aktivera och inaktivera SOS-nödanropsfunk-
tionen på det trådlösa tangentbordet. Om SOS nödanropsfunk-
tion är aktiverad är det möjligt att omedelbart utlösa ett larm 
genom att helt enkelt hålla [SOS]-knappen på knappsatsen inom 
3 sekunder. Om nödanropsfunktionen är inaktiverad, kommer det 
att behöva ange användarkoden eller administratörskoden innan 
du håller ner [SOS]-knappen i 3 sekunder.

1) Start "Setup"-läge (se sidan 9)

2) Tryck på Û 3 Û [1 = Aktivera] eller [0 = Inaktivera] Û

3) Inställningen sparas korrekt när tangentbordet piper. 
Kontrollampan lyser i 10 sekunder för att stängas av 
automatiskt.

Aktivera / inaktivera SOS-nödsamtalsfunktion

SOS-nödanropsfunktionen är fabriksaktiverad.

Obs: Det rekommenderas att inaktivera SOS-nödsamtalsfunktionen 
om knappsatsen är monterad utomhus eller på platser där många 
har åtkomst.

Knappljud

Det är möjligt att inaktivera tangentbordets ljud. Om du 
inaktiverar testljuset tas också bort tangentbordets 
bekräftelsesljud, t.ex. i anslutning till läget "Setup".

Aktivera / inaktivera knappljud 

1) Start "Setup"-läge (se sidan 9)

2) Tryck på Û 4 Û [1 = Aktivera] eller [0 = Inaktivera]  Û

3) Inställningen sparas korrekt när tangentbordet piper. 
Kontrollampan lyser i 10 sekunder för att stängas av 
automatiskt.

Knappljud aktiveras från fabriken.



Frånkoppling med nyckelstycket

Det är möjligt att inaktivera möjligheten att avaktivera 
larmet via nyckelring.

Aktivera / inaktivera möjligheten att stänga av 
larmet via knappsatsen 

1) Start “Inställning” -läge (se sidan 9)

2) Tryck på Û 5 Û [1 = Aktivera] eller [0 = Inaktivera] Û

3) Inställningen sparas korrekt när tangentbordet piper. 
Kontrollampan lyser i 10 sekunder för att stängas av 
automatiskt.

Möjligheten för frånkoppling med nyckelring aktiveras från fabriken.

Tyst larmet tyst via nyckelring

Alarmpanelens inbyggda siren, liksom alla tillhörande 
externa sirener, kommer att avge bekräftelselyd när larmet 
stängs av via ett nyckelchip. Det är dock möjligt att ställa in 
det trådlösa tangentbordet så att larmsystemet stängs av 
helt tyst när en nyckelring används på tangentbordet.

Aktivera / inaktivera möjligheten att stänga av 
larmet via knappsatsen 

1) Start “Inställning” -läge (se sidan 9)

2) Tryck påÛ 5 Û 2 Û

3) Inställningen sparas korrekt när tangentbordet piper. 
Kontrollampan lyser i 10 sekunder för att stängas av 
automatiskt.

Larm och larm på larmpanelen aktiveras från fabriken.



Energisparläge

Om tangentbordet drivs med batterier (standard) 
rekommenderas att energisparläge är aktiverat, eftersom 
det kommer att bli nödvändigt att byta batterier för ofta. 
När energisparläget är aktiverat på tangentbordet går detta 
automatiskt till "viloläge" när det inte används.

Tangentbordet väcks lätt från energisparläge genom att 
helt enkelt trycka på  [Û]-knappen.

Aktivera / inaktivera energisparläge

1) Start "Setup" -läge (se sidan 9)

2) Tryck på Û 7 Û [0 = Aktivera] eller [1 = Inaktivera]  Û

3) Inställningen sparas korrekt när tangentbordet piper. 
Kontrollampan lyser i 10 sekunder för att stängas av 
automatiskt.

Energisparläge är aktiverat från fabriken. Tryck på  [Û]  -knappen för att väcka 
tangentbordet innan du utför någon åtgärd.

Ändra användarkod

Användarkoden är en själv vald 4-si�rig kod som matas in 
på knappsatsen i anslutning till larmsystemets drift. Koden 
säkerställer att obehöriga inte kan använda knappsatsen för 
att använda ditt larmsystem.

1) Start "Setup" -läge (se sidan 9)

2) Tryck på Û 8 Û [Ny 4-si�rig kod]  Û

3) Inställningen sparas korrekt när tangentbordet piper. 
Kontrollampan lyser i 10 sekunder för att stängas av 
automatiskt.

Användarkoden kommer från fabriken: 1 2 3 4.

Obs: Se till att du ändrar användarkoden omedelbart efter 
installationen av det trådlösa tangentbordet för att undvika 
obehörig drift av ditt larmsystem. 

ny 4-si�rig kod



Ändra administratörskod

Administratörskoden är en själv vald 6-si�rig kod som används 
för att starta tangentbordets "Setup" -läge. Administratörskoden 
kan också användas som ett alternativ till användarkoden i 
samband med daglig drift via tangentbordet. Det rekommend-
eras dock att använda användarkoden för detta ändamål.

1) Start "Setup" -läge (se sidan 9)

2) Tryck på Û 9 Û [Ny 6-si�rig kod] Û

3) Inställningen sparas korrekt när tangentbordet piper. 
Kontrollampan lyser i 10 sekunder för att stängas av automatiskt.
ny administratörskod

ny administratörskod

Administratörskoden kommer från fabriken: 1 2 3 4 5 6.

Obs: Se till att du ändrar administratörskoden omedelbart efter 
installationen av det trådlösa tangentbordet för att undvika 
obehörig användning av ditt larmsystem.   

Återställ

Återställning raderar alla självvalda koder och återställer 
knappsatsen till fabriksinställningarna.

1) Start "Setup" -läge (se sidan 9)

2) Tryck på Û 0 Û Û

3) Inställningen sparas korrekt när tangentbordet piper. 
Kontrollampan lyser i 10 sekunder för att stängas av 
automatiskt.e.



Daglig användning

Den trådlösa knappsatsen kan användas för att använda 
larmsystemet trådlöst. Användarkod måste anges på 
tangentbordet innan åtgärder vidtas

Slå på larmet

1) Ange användarkoden och tryck på knappen     . 
Knappsatsen piper och indikatorlampan blinkar för att 
bekräfta åtgärden.

När larmet är på kommer alarmpanelen att indikera detta 
genom att börja tända knappen     . Alla tillhörande externa 
sirener sänder ut ett bekräftelsesljud.

Stäng av larmet

1) Ange användarkoden och tryck på knappen    . Knappsat-
sen piper och indikatorlampan blinkar för att bekräfta 
åtgärden.

När larmet slocknar kommer alarmpanelen att indikera 
detta genom att börja tända knappen     . Alla tillhörande 
externa sirener sänder ut ett bekräftelsesljud.

Stäng av larmet via nyckelring

1) Tryck på [Û]-knappen för att väcka tangentbordet från 
energisparläge.

2) Skjut knappsatsen över tangentbordet.

När larmet slocknar kommer alarmpanelen att indikera 
detta genom att börja tända knappen     . Alla tillhörande 
externa sirener sänder ut ett bekräftelsesljud.



Slå på i hemläget

1) Ange användarkoden och tryck på knappen     . 
Knappsatsen piper och indikatorlampan blinkar för att 
bekräfta åtgärden.

När larmet är på kommer alarmpanelen att indikera detta 
genom att börja tända knappen     . Alla tillhörande externa 
sirener sänder ut ett bekräftelsesljud.

När larmet slås på i hemläget aktiveras alla trådlösa 
detektorer / enheter, förutom de som är inställda på att vara 
i hemläge via enhetens hoppare.

Hemläge 
(tillbehör för Jumper-tillbehör inställt på Hemläge)

SOS Nödsamtal

Om SOS-nödsamtalsfunktionen är aktiverad på knappsat-
sen kan nödsamtal ringas genom att helt enkelt hålla ner 
[SOS]-knappen i 3 sekunder.

Om SOS-nödsamtalsfunktionen inte är aktiverad är det 
nödvändigt att ange användarkoden innan du håller 
[SOS]-knappen intryckt. 

Tyst drift

Det är möjligt att använda larmsystemet tyst via det 
trådlösa tangentbordet. Detta innebär att varken den 
inbyggda sirenen på larmpanelen eller några tillhörande 
externa sirener ger bekräftelselyd när larmet slås på och av.

1) Ange användarkoden och håll ned knappen     ,     eller      
i 3 sekunder, beroende på vilken åtgärd du vill vidta tyst. 
Knappsatsen piper och indikatorlampan blinkar för att 
bekräfta åtgärden.



Underhåll

För att undvika skador på både dig och utrustningen och 
förlänga utrustningens livslängd är det viktigt att följa 
riktlinjerna nedan

Korrekt användning
Allmänna instruktioner 

Det trådlösa tangentbordet måste kodas i alarmpanelen före användning.

Anslutning till 12V-strömförsörjningen på tangentbordet påverkar överföringsavståndet.

Tangentbordet kan manövreras på 3 delar. AAA-batterier eller trådbundna DC 12V
Ta bort batteriets aktiveringsremsa före användning.

Tryck inte på  [SOS] nödsamtalsknappen utom i en nödsituation.

Kontrollera det trådlösa tangentbordet regelbundet för att se till att det fungerar korrekt.

Knappsatsen är varken vattentät eller fuktsäker, så den måste installeras på en 
skuggig, sval och torr plats.

Tangentbordet är tillverkat av ABS-plast. Se till att hålla den borta från direkt solljus 
för att förlänga livslängden. at forlænge levetiden.

Varning 
Det trådlösa tangentbordet är brandfarligt. Håll den borta från eld och stark värme.

Installera inte knappsatsen nära radiatorer, luftkonditioneringsapparater, 
mikrovågor och andra värme- och elektromagnetismanordningar.

Avfallshantering 
Det trådlösa tangentbordet eliminerar elektronikavfall på din lokala 
återvinningsstation. Kom ihåg att ta bort alla batterier innan du tar bort dem.

Gör inga ändringar av produkten själv.

Underhåll
Du kan ta bort det mesta av damm och �ngeravtryck med 
en torr, mjuk trasa. Om detta inte räcker kan du använda en 
liten fönsterrengöring på en trasa.-

Vanliga frågor

Inget svar från det trådlösa tangentbordet 
Lågt batteri: Byt ut batterierna i tangentbordet 
Batterierna är felaktiga: Kontrollera att batteripolarna är riktade korrekt
Tangentbordet är låst på grund av kodinmatning mer än 6 gånger: Tangentbordet 
kommer automatiskt att �nnas tillgängligt igen efter 20 sekunder.

Knappsatsen kan inte kodas i larmpanelen
Inget svar från larmpanelen: Se till att larmpanelen är på 
Larmpanelen piper två gånger: Tangentbordet är redan kodat i alarmpanelen

Larmpanelen svarar inte när den används från tangentbordet 
Tangentbordet är inte kodat i larmpanelen: Koda tangentbordet i larmpanelen
Avståndet mellan tangentbordet och larmpanelen är för stort:  Flytta tangentbordet 
närmare larmpanelen eller anslut en signalförstärkare till systemet

Kan inte stänga av larmet via knappsatsen. 
Knappsatsen är inte kodad i knappsatsen:  Koda knappsatsen på knappsatsen 
Funktionen “Knappsatsavkoppling” är inte aktiverad på knappsatsen: Aktivera 
knappsatsfunktionen 
Tangentbordet i energisparläge: Väck knappsatsen genom att trycka på  [*]

Tangentbordets inställningar kan inte ändras
“Setup” -läge har inte börjat: Start ”Setup”-läge
Tangentbordet är i energisparläge: Vakna upp tangentbordet

Tangentbordet kan inte användas. 
Användarkod eller administratörskod anges inte innan operationen:  Kom ihåg att ange 
användarkod eller administratörskod före drift.



Trådbundna anslutningar

+12V (Röd tråd)
Positiv 

GND (Svart tråd)
Negativ

PUSH (Gul tråd)
Signalutgång för elektroniskt dörrlås

GND (Hvit tråd)
Negativ

ÖPPEN (Grön tråd)
Signalingång till utgångsomkopplare

Strömförsörjning: 
3 x AAA-batterier eller DC 12V

Strömförbrukningstandby: 
<3uA (drivs med batterier)

Överföring av kraftförbrukning:
<10mA

Stödda nyckeltaggar:
50 st.

Trådlöst överföringsavstånd:
<80m utomhus / 20m inomhus

Signal Frekvens: 
433MHz (±75KHz)

Material: 
ABS-plast

Arbetstemperatur:
-10°C-55°C

Luftfuktighet: 
<80% relativ luftfuktighet

Mått: 
L: 135 mm. x B: 90 mm. x H: 15 mm.

Vikt: 
90g net

Tekniska speci�kationer




