Briktastatur KPT-23
Et briktastatur gør den daglige betjening af din TrueGuard alarm hurtig og nem. Tryk på til- eller
frakoblingsknappen, hold en brik op foran tastaturet, og alarmen slås til eller fra. Tastaturet kan også
betjenes med alarmens brugerkoder
Sensor oversigt
1. Aktiv-LED
2. Status-LED
3. Fejl-LED
4.

Tilkobling (FULD-sikring/indbrud)

5.

Tilkobling (SKAL-sikring/deltilkobling)

6. C Opdaterings-knap (samt tjek af kontrolpanelets status)
7.

Frakobling (samt gå-tilbage)

8. #-knap
9. Ý-knap
10. Tilkaldealarm (Hvis funktionen er aktiveret: Tryk på 7 og 9
samtidig)
11. Brandalarm (Hvis funktionen er aktiveret: Tryk på 4 og 6
samtidig)
12. Panikalarm (Hvis funktionen er aktiveret: Tryk på 1 og 3
samtidig)
13. Batteriflap
14. Monteringshuller
15. Sabotagekontakt
16. Brik

Sammenkodning af briktastatur og kontrolpanel

1. Fjern batteriflappen i det eksterne tastatur, så der kommer strøm til tastaturet.
2.
3.
4.
5.

Gå ind i Programmerings menu på kontrolpanelet.
Vælg ’Enheder +/-’ og derefter ’Tilføj enhed’.
Kontrolpanelet er nu i learn-tilstand og parat til at finde nye enheder
Indtast den forudindstillede PIN-kode ’0000’ på tastaturet og tryk derefter Ý. Tastaturet vil give et
langt bip, og den blå aktivindikator (1) vil skifte farve til orange. Tastaturet er nu i test-tilstand.
6. Tryk ’Ý’ og derefter ’7’. kontrolpanelet vil kort efter vise ’Installeret(OK)?’ og ’Tastatur’. Tryk på
OK/flueben.
7. Enheden er nu kodet ind i panelet.
8. Vælg Ændre enhed’ – eller via webmodulet under ’Enheder’ for at ændre navn. Tastaturet kodes
ind som ’KP’.
9. Skriv et navn til tastaturet, f.eks. ’Indgang’.
10.Tryk 2 gange på hængelås op (7) på tastaturet for at komme ud af test-tilstand.
Sammenkodning af brikker og briklæser
1. Indtast PIN-koden (standard 0000) efterfulgt af Ý. Aktiv-LED’en vil lyse, og der vil lyde et langt
bip. Tastaturet er nu i test-tilstand.
2. Tryk Ý og derefter 1 for at komme ind i brik-sammenkodningstilstand.
3. Indtast en af kontrolpanelets brugerkoder og tryk på #. Status-LED’en vil nu blinke, og der vil
lyde et langt bip som tegn på, at der kan sammenkodes en brik med tastaturet.
4. Inden for fem sekunder skal du nu føre en brik tæt op ca. midt for tastaturet. Når tastaturet har
fundet brikken, bipper det to gange, og status-LED’en lyser.
5. For at sammenkode flere brikker med tastaturet gentages trin 2 til 4. Der kan maksimalt
sammenkodes seks brikker med et tastatur.
6. Tryk på

for at gå ud af brik-sammenkodningstilstand.

Sletning af brikker fra briklæseren
Hvis du ønsker at slette en brik fra tastaturet – f.eks. hvis du har mistet en brik – gør du således:
1. Indtast PIN-koden (standard 0000) efterfulgt af Ý. Den orange aktiv-LED lyser, og der vil lyde
et langt bip.
2. Tryk på Ý og derefter 1 for at komme ind i brik-sammenkodningstilstand. Indtast den PINkode, som hører til den brik, du vil slette. Tryk derefter på C .
Når brikken er slettet, vil tastaturet afgive et langt bip. Hvis sletningen ikke er lykkedes, vil der
lyde 3 korte bip, og status-LED’en vil blinke blåt. I så fald skal proceduren gentages.
Montering
1. Fjern forsiden på briktastaturet.
2. Brug montagehullerne i bagsiden som skabelon og marker på skruernes placering på
væggen.
3. Monter bagsiden af briklæseren på væggen og monter forsiden på bagsiden.

Vær opmærksom på, at sabotagefjederen går ud gennem hullet i briklæserens bagside, og at den bliver
trykket helt ind af monteringsfladen.

Betjening med brik (kan først indstilles, når mindst én brik er sammenkodet med tastaturet)
Tryk
og hold brikken tæt op foran tastaturet for at tilkoble alarmen i FULD-sikring. Status LED’en
vil lyse rødt, og et langt bip vil lyde.
Tryk
og hold brikken tæt op foran tastaturet for at for at tilkoble alarmen i SKAL-sikring. StatusLED’en vil blinke fire gange, og der vil lyde tre bip.
Tryk
og hold brikken tæt op foran tastaturet for at frakoble alarmen. Status-LED’en vil lyse blåt, og
panelet bipper to gange.
Betjening med kontrolpanelets brugerkoder
1. Indtast PIN-koden på briktastaturet (standard 0000) og tryk derefter Ý. Den orange aktiv-LED
lyser, og der vil lyde et langt bip.
2. Tryk Ý og derefter 9 for at aktivere betjening med kontrolpanelets brugerkoder.
Nu kan enhver af kontrolpanelets brugerkoder benyttes til at til- og frakoble alarmen:
Indtast brugerkode efterfulgt af
og et langt bip vil lyde.

for at tilkoble alarmen i FULD-sikring. Status LED’en vil lyse rødt,

Indtast brugerkode efterfulgt af
for at for at tilkoble alarmen i SKAL-sikring. Status-LED’en vil
blinke fire gange, og der vil lyde tre bip.
Indtast brugerkode efterfulgt af
to gange.

for at frakoble alarmen. Status-LED’en lyser blåt, og panelet bipper

Du kan til hver en tid tjekke alarmens status ved at trykke på C .
Rød LED lyser: Alarmen er tilkoblet i FULD-sikring.
Rød LED blinker: Alarmen er tilkoblet i SKAL-sikring.
Blå LED lyser: Alarmen er slået slået fra.
Blå LED blinker: Fejl.
Hvis kontrolpanelet har aktiveret FULD-sikring, kan du ikke aktivere SKAL-sikring via briktastaturet (= fejl).
Hvis der fire gange i træk indtastes en forkert kode, vil tastaturet låse i et minut, mens det bipper og blinker.

Batteriskift
1. Afmonter briktastaturet. Tag det gamle batteri ud og hold en hvilken som helst knap inde for at
aflade tastaturet helt.
2. Sæt det nye batteri i luk tastaturet og monter det igen.
Gendannelse af fabriksindstillinger
1. Fjern batteriet og slip sabotagekontakten.
2. Tryk på 3 og hold knappen inde, mens du sætter batteriet i igen. Vent, til der lyder tre korte
bip.
Slip knappen, og fabriksindstillingerne er gendannet

Tastaturet bipper, hver gang der trykkes på en tast.
Fire bip efter hinanden betyder, at der er sket en fejl, og proceduren skal startes forfra.

Få meget mere ud af din TrueGuard alarm.
FACEBOOK : Her kan du følge os og få løbende tips og tricks på facebook :
https://www.facebook.com/TrueGuardAlarm/

YOUTUBE : Se også installations videoer og andre videoer på YouTube. Klik her:
https://www.youtube.com/channel/UCpHlY29gQAxOTsEeGAFHQew

NYHEDSBREV : Hold dig opdateret med nyheder og nyt tilbehør til din alarm. Tilmeld dig
nyhedsbrevet på www.TrueGuard.dk

