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1. Beskrivelse

Trådløst tastatur uden skærm og 1 vejs kommunikation, man kan slå din alarm 
til/fra/skalsikring ved hjælp af kode og slå alarmen fra med en nøglebrik.

Kan holde strøm i ca. 6 mdr. på én opladning via indbygget batteri.

Passer til alle alarmer fra S-Home.

Der medfølger oplader til stikkontakt og 1 stk. RFID nøglebrik.
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2. Sikkerhed

● For at nedsætte risikoen for elektrisk stød, må dette produkt kun åbnes af 
en autoriseret tekniker, når service er nødvendig.

● Tag produktet ud af stikkontakten og andet udstyr, hvis der opstår et 
problem.

● Læs vejledningen omhyggeligt før brug. Gem vejledningen til fremtidig 
brug.

● Brug kun enheden, til de tilsigtede formål. Brug ikke enheden til andre 
formål end dem, som er beskrevet i vejledningen.

● Brug ikke enheden, hvis den har beskadigede eller defekte dele. Hvis 
enheden er beskadiget eller defekt, skal den omgående udskiftes.

● Tastaturet er kun til indendørs brug.

ADVARSEL
Risiko for stød ved

 åbning af produktet.

3. Rengøring og vedligeholdelse

● Brug ikke opløsningsmidler eller slibende rengøringsmidler.
● Rengør ikke enheden indvendigt.
● Forsøg ikke at reparere enheden. Hvis enheden ikke fungere korrekt, skal 

den udskiftes med en ny enhed.
● Rengør enheden udvendigt med en blød, fugtig klud.

4. Support

Hvis du har brug for yderligere hjælp, eller hvis du har kommentarer eller forslag, 
beder vi dig besøge www.s-home.dk



Touch keypad med genopladeligt batteri og netadapter. 
Virker med op til 10 nøglebrikker.

Sådan tændes og monteres tastaturet:
Tastaturet monteres på en væg med det indbyggede vægbeslag, som sidder på bagsiden 
ved leveringen. Den medfølgende netadapter skal kun bruges til at lade den op i ca. 6 
timer, og det indbyggede batteri kan holde strøm i op til ca. 6 mdr.

Du tænder for tastaturet i bunden ved siden af strømstikket. Det er en lille sort skydeknap, 
hvor man kan se teksten ON OFF.
Du “vækker” tastaturet ved at trykke:    Tastaturet falder typisk i søvn efter 30 sekunder.

Sådan kodes det ind på alarmen (Smart Alarm 4G):
Tastaturet kodes ind som en almindelig fjernbetjening og omdøbes derefter til f.eks. 
tastatur. Du koder det ind på panelet således:

1. Start ved dit alarmpanel og tast din programkode og herefter ‘’Enhedshåndtering’’

2. Vælg nu Trådløs enhed og så Tilføj Trådløs enhed - nu skal det gå lidt stærkt…

3. Tryk         og før RFID-brikken hen over tastaturet.

4. Du hører et bip, og der dukker en ekstra fjernbetjening op i menuen som et tilbehør.

5. Hvis den ikke dukker op, så gentag fra pkt. 3

Sådan kodes ekstra RFID-brikker ind på tastaturet (er gjort fra fabrikken):
● Tryk 123456 # 41 #
● Hold RFID brikken hen til tastaturet
● Afslut med 

Ændring af betjenings-password
(det password du bruger til at til- og frakoble alarmen)

● Tryk 123456 # 38 (nu blinker skærmen)
● Tast det nye password (4 cifre) og afslut med # (fabrikskode er 1234)

Ændring af Administrativt password
(det password du bruger til at ændre indstillingerne)

● Tryk 123456 #
● Tryk 123456 # 39
● Tryk det nye password (6 cifre) og afslut med #

Sådan fungerer tastaturet
● Du kan slå alarmen fra med nøglebrikken, men ikke til. Tryk          og før

RFID-brikken hen over tastaturet, hvor der står RFID. Så er alarmen frakoblet.

● Tilkobling: Tryk          og tast den valgte 6-cifrede kode (123456) og tryk 

● Frakobling: Tryk        og tast den valgte 6-cifrede kode (123456) og tryk
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