Trådlös knappsats
Du sätter upp den trådlösa knappsatsen på följande sätt:








12v 23A batteriet är ej uppladdningsbart
När strömadaptern är inkopplad i knappsatsen, kommer det lysa en röd lampa till höger på
knappsatsen. När strömadaptern är inkopplad så kommer inte batteriet brukas.
Om strömmen till huset försvinner, kommer batteriet automatiskt gå in och ersätta
strömadaptern.
Knappsatsen ska kodas med baksidan påmonterad.
VIKTIGT! Den trådlösa knappsatsen ska kodas till huvudenheten och ändra pinkoden innan
knappsatsen monteras på en vägg.
Efter att knappsatsen har blivit kodad till larmsystemet och skall monteras på en vägg, tänk då
på att stänga av larmsystemet. ON/OFF skal vara på OFF och strömadaptern ska tas ur.

Installation:
1. Tillslut den medföljande 9V strömadaptern till den trådlösa knappsatsen.
2. På baksidan av knappsatsen inne i hålet sitter där en liten blå knapp. Tryck in denna knapp för
att starta knappsatsen.
3. Tänk på att placera knappsatsen bredvid huvudenheten när du kodar och testar knappsatsen.
Detta för att du inte ska aktivera andra sensorer medan du kodar knappsatsen.
4. Tryck in ”CODE” knappen på huvudenheten. I samma läge som ni kodade fjärrkontrollerna.
5. Tryck nu på den lilla svarta knappen på undersidan av knappsatsen. Kodningen sker då
automatiskt och den mellersta gula lampan på knappsatsen blinkar till. Både huvudenheten och
knappsatsen kommer ge ut pip. Händer inte detta så är inte knappsatsen korrekt kodad.

De tre LED lamporna på den Trådlösa knappsatsen:




Röd: Den röda lampan bekräftar att knappsatsen får ström från en strömadapter.
Gul: När larmsystemet aktiveras eller inaktiveras kommer den gula lampan att blinka.
Grön: Om batteriet används och det börjar ta slut, då börjar den gröna lampan att lysa.

Ändra PIN kod:
VIKTIGT! Standardkoden är 1234
Pinkoden måste vara 4 siffrig och alla siffror måste vara olika, dvs. pinkoden kan inte vara 0000.
1. Mycket viktigt att knappsatsen är på. Du kan se detta genom att trycka någon knapp på
knappsatsen, då ska det höras ett pip vid varje knapptryckning.
2. Tryck ESC efterföljt av ENT.
3. Tryck in den gamla pinkoden (standard pinkoden är 1234) och avsluta med ENT, nu kommer den
gul/orange lampan att börja blinka (innan den gul/orange lampan slutar blinka ska den nya
pinkoden börja slås in)
4. Om den gamla pinkoden är korrekt insatt kommer du få höra 2 pip.
5. Tryck in den nya pinkoden (innan den gul/orange lampan slutar blinka) och avsluta med ENT.
6. Tryck in den nya pinkoden igen och avsluta med ENT.
Pinkoden har nu ändrad.
Använda den trådlösa knappsatsen:
1. Aktivera larmsystemet: Tryck PIN koden och ESC, larmsystemet ger ifrån sig två pip. Och den
gula lampan på knappsatsen blinkar till.
2. Inaktivera larmsystemet: Tryck PIN koden och ENT, larmsystemet ger ifrån sig två bip. Och den
gula lampan på knappsatsen blinkar till
Återställ Trådlös knappsats
1. Stäng av den trådlösa knappsatsen genom att trycka på den lilla blå knappen på baksidan av
knappsatsen i det lila hålet.
2. Du kan kontrollera så den är helt avstängd genom att trycka på något av de numren på
knappsatsen. Om den är helt avstängd kommer du inte höra något pip från knappsatsen,
3. Ta ur strömadaptern.
4. Ta bort bak plattan från knappsatsen.
5. Skruva av de 4 skruvarna och ta bort plattan.
6. Du kommer nu se en svart knapp.
7. Tryck in den svarta knappen.
8. Medan du håller nere den svarta knappen, sätt då tillbaka strömadaptern i knappsatsen och
tryck på den lilla blå knappen.
9. Släpp den svarta knappen när du hör ett pip från den trådlösa knappsatsen.
10. Nu är knappsatsen återställd.
11. Pinkoden är nu 1234

