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Sådan tændes og monteres tastaturet:

Tastaturet monteres på en væg med det 
medfølgende vægbeslag, 
som er fastmonteret ved leveringen og kan 
afmonteres ved at fjerne den
lille skrue i bunden. Netadapteren skal være fast 
tilsluttet, da det indbyggede batteri lades op 
hele tiden og kan holde strøm i op til ca. 10 
timer. Du tænder for tastaturet bag på i det lille 
hul, hvor du tilslutter netadapteren. Det er en 
MEGET lille og tynd sort skydeknap, hvor man 
kan se teksten ON OFF. 

Beskrivelse:
Touch keypad med LCD skærm og dansk menu. 2-vejs kommunikation, 

der sikrer at skærmen altid viser den aktuelle status fra alarmpanel. 
Inkl. genopladeligt batteri og netadapter. Virker med op til 10 nøglebrikker.

Tastaturet virker ikke udendørs og ikke i frostvejr. 

Brug for support?
Tlf.: 52 62 52 00

Mail: Support@gsmteknik.dk

ON/OFF

Strømforsyning



Indkodning af tastatur til Smart Alarm 2G

Tastaturet kodes ind som en almindelig fjernbetjening og omdøbes derefter til 
f.eks. tastatur. Derudover skal alarmpanelet også kodes ind på tastaturet 
med et trådløst sirenesignal. Start med at ændre den trådløse sendekode i 
tastaturet. Koden skal helst være unik, så den ikke forstyrrer andre alarmer i 
nabolaget. Det skal være en tilfældig 6 cifret talkombination f.eks. 362728. 

● Tastaturet skal være frakoblet, og du taster koden 123123 og tryk
Nu er du inde i teknikker menuen på tastaturet. 

● Tryk tre gange på 6-tallet, som også er piletast og afslut med enter. 
● Tast nu 6 tilfældige tal og afslut med enter.

Gå nu ind på din Smart Alarm app. 
● Gå ind alarm og vælg tilbehør, tryk på det blå kryds under fjernbetjening
● Frakoble nu tastaturet ved at trykke 123456 og så lås op.
● Så skulle alarm panelet gerne bibbe og nu i din oversigt på forside er 

der nu en fjernbetjening.
● Vi vil råde til du omdøber det til ‘’Tastatur’’ og ændre evt. billedet til et 

tastatur på vores hjemmeside.

Sådan kodes alarmen ind på tastaturet:
Alarmpanelet skal kodes ind på tastaturet med et trådløst sirenesignal, fordi 
tastaturet virker med 2-vejs kommunikation, så det altid er opdateret med 
status om tilkoblet, frakoblet eller skalsikring. Først skal du aktivere det 
trådløse sende signal. Det aktiveres sådan:

● Tast 123123 på tastaturet og tryk enter       
● Tryk to gange på 6-tallet, som også er piletast th. og afslut med enter. 
● Så står der 000000000 Aktiver signal
● Tryk nu på 
● Så ændre signalet sig til et tilfældigt 

tal og bogstaver afslut nu med at trykke på enter 
● Nu er du færdig med installationen!



Indkodning af tastatur til Smart Alarm 4G

Tastaturet kodes ind som en almindelig fjernbetjening og omdøbes derefter til 
f.eks. tastatur. Derudover skal alarmpanelet også kodes ind på tastaturet med 
et trådløst sirenesignal. Start med at ændre den trådløse sendekode i 
tastaturet. Koden skal helst være unik, så den ikke forstyrrer andre alarmer i 
nabolaget. Det skal være en tilfældig 6 cifret talkombination f.eks. 362728. 

● Tastaturet skal være frakoblet, og du taster koden 123123 og tryk
Nu er du inde i teknikker menuen på tastaturet. 

● Tryk tre gange på 6-tallet, som også er piletast og afslut med enter. 
● Tast nu 6 tilfældige tal og afslut med enter.

Gå nu ind på din Smart Alarm app. 
● Gå ind alarm og vælg tilbehør, tryk på fjernbetjening, tryk på krydset 

øverst til højre.
● Frakoble nu tastaturet ved at trykke 123456 og så lås op.
● Appen fortæller nu at enheden er tilføjet korrekt 

Sådan kodes alarmen ind på tastaturet:
Alarmpanelet skal kodes ind på tastaturet med et trådløst sirenesignal, fordi 
tastaturet virker med 2-vejs kommunikation, så det altid er opdateret med 
status om tilkoblet, frakoblet eller skalsikring. Først skal du aktivere det 
trådløse sende signal. Det aktiveres sådan:

● Tast 123123 på tastaturet og tryk enter       
● Tryk to gange på 6-tallet, som også er piletast th. og afslut med enter. 
● Så står der 000000000 Aktiver signal
● Frakoble nu din Smart Alarm 4G ved at taste din kode og hængelås fra.
● Så ændre signalet sig til et tilfældigt  tal og bogstaver afslut nu med at 

trykke på enter 
● Nu er du færdig med installationen!



Tastatur (forts.)

Sådan kodes nøglebrikker ind på tastaturet:
Tastaturet kan kodes med op til 10 nøglebrikker. Det skal også være 
tilsluttet netadapter generelt, for ellers virker RFID nøglebrikken ikke. 
Tastaturet skal være frakoblet. Tast 123123 og enter. 
Tast 4 og enter. Nu står der “00000000 Aktiver RFID” 
Før nu den ønskede RFID brik langsomt til én af de øverste hjørner. 
Du hører et bip, og der står en kode for RFID brikken og “Normal 
kode” Gem koden ved at trykke enter.

Sådan betjenes tastaturet i dagligdagen:

Slå alarm til:
Du trykker på tasten øverst til højre med symbolet for “hængelås”. 
Der skal ikke bruges kode.
Slå skalsikring til:
Du trykker på tasten næst øverst til højre med symbolet for en “mand i 
hus”. Der skal ikke bruges kode.
Slå alarm fra:
Før nøglebrikken langsomt til én af de øverste hjørner og der kommer et 
bip. Du kan også taste koden 123456 og derefter trykke på knappen for 
“hængelås fra” Koden kan ændres. Se på næste side hvordan.
SOS alarm:
Man kan aktivere en overfaldsalarm, ved at trykke på den nederste knap 
th. uden brug af kode.
Sådan ændrer du bruger-koden 123456:
Koden som man taster ind for at slå alarmen fra. Den kan du ændre 
valgfrit til et andet 6-cifret tal. Der kan kun være én fælles kode. Tast 
123123 og enter. Tast enter. Tast et valgfrit 6 cifret tal og afslut med enter. 
Gå ud af menuen ved at trykke esc. et par gange (nederste knap tv.)

Sådan ændrer du teknikerkoden 123123:
Koden som man taster ind for at programmere tastaturet. Den kan du ændre valgfrit til et andet 
6-cifret tal. Dog ikke den samme kode som ovenstående brugerkode.
Tast 123123 og enter. Tast 6 og enter.  
Tast et valgfrit 6 cifret tal og afslut med enter.
Gå ud af menuen ved at trykke esc. et par gange (nederste knap tv.)
Skift dato og tid:
Tast 123123 og enter. Tast fem gange 6 og enter. Brug piletasterne op (2), ned (8), højre (6) og 
venstre (4) til at rette i dato og tid. Du flytter med piletasterne. Afslut og gem med enter.
Ønsker du at fabriks nulstille:
Skal du starte forfra, kan du fabriks nulstille tastaturet. 
Bemærk at alle data slettes. Det kræver at du kender teknikerkoden (123123 fra fabrik).
Tast 123123 og enter. 
Tast fire gange 6 og enter.  


