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0 # SOS 

Oversigt / funktioner Kom godt i gang med KP-A1

KP-AI er dit nye, trådløse betjeningspanel, som kan aktivere 
og deaktivere dit ALARM365 SmartCam system. KP-A1 er 
password-beskyttet så uvedkommende ikke kan ændre 
indstillinger. Bør installeres ved ind-/udgange. Ved behov 
kan assistance tilkaldes ved tryk på SOS tasten. 
Nøglebrikker kan tilsluttes og dermed gives nemt adgang til 
at deaktivere alarmen uden at taste password og koder. 
Ideelt til steder med mange brugere. 

Indhold 

Grøn LED 
Blå LED Brik-læser 

1 x Engelsk vejledning 

3 x 1.5V AAA 
LR03 Batterier 

4 x skruer og plugs Der kan tilsluttes op til 50 
nøglebrikker 

Nøglebrikker 

Trådløst panel 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

Nøglebrikker 

1 x kabler 

Grøn LED lyser normalt: Panelet er tændt 
Blå LED blinker 1 gang: Aktivering eller deaktivering
Rød LED blinker 1 gang: Forkert indtastning 
Rød LED blinker hvert 3. sek.: Lavt batteriniveau. 

- AAA + 

Rød LED

1 2 3  Alarm til 

4 5 6  Skal (alarm til) 

7 8 9  Deaktiver alarm 

Start-tast 0 # SOS SOS 
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Batteri-placering 

Kabel Interface 

Sabotage-kontakt 

Installation 

1.  Åbn og hold bagpanel mod væg. Angiv med blyant, hvor
skruehuller er. Monter plugs i væg og skru panelets bagside
fast med skruerne.
2. Fastgør betjeningspanelets front til bag-panelet.
3. Skru fronten fast til bag-panelet.

Sabotage-kontakt: Aktiveres, når kabinet åbnes 

Skruehul 

Bag-panel 

Kabel Interface 

1 2 

3 
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Betjening 

Tryk “  *” for at aktivere betjeningspanelet. Indtast

admin password # eller bruger password # 

før aktivering af funktionstaster.

Admin password er sat til 123456 
Bruger password is 1234 as default 

Betjeningspanelet sættes i standby efter 5 sek. uden indtastning.

Arm 

Tryk  , Panelet bipper 2 gange og alarmen er slået fra. 

"Stille" Mode 
+ /

Tryk “ ” og tryk derefter   “ ”  /  “ ” indenfor 3 sek. 
for at indstille aktivering / deaktivering i "stille" modus - 
lyden slåes fra. 

SOS Opkald 

Opstår en akut nød-situation, tryk SOS i 3 sek. for at 
udløse en nød-alarmering. 

Note! Se også side 9 for programmering af SOS funktionen. 

Deaktivér med nøglebrik 

Tast “ *” for at aktivere panelet. Hold nøglebrikken tæt til brik-

læseren for at deaktivere systemet. 

Tryk , panelet bipper og kontakter og sensorer i "Hjemme-
zonen" er de-aktiveret så du kan bevæge dig frit i hjemmet. 
(Se ALARM365 SmartCam vejledning for indstilling af zoner). 
Øvrige sensorer og kontakter er aktiverede og vil udløse 
alarm, hvis de udløses af en hændelse.

Déaktiver 

Tast , - panelet bipper 1 gang og alarm-status er nu 
aktiveret. Såfremt en sensor eller kontakt bliver aktiveret 
sættes alarmen i gang og ALARM365 SmartCam systemet 
ringer op til de programerede telefonnumre.

Skal-sikring (Hjemme Mode) 
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Kommandoer og indstillinger Indstillinger 

Indstillingsstatus 

Tast “* ” for at aktivere panelet. Indtast “admin password#9”,

blå LED lyser. Indtast kommandoer nedenfor for at 
indstille betjeningspanelet. Panelet bipper 1 gang, når 
programmering lykkes. 

Admin password is 123456 er indstillet fra fabrikken 

Bemærk! Ingen indtastning i mere end 30 sek. afbryder pro-
grammeringsfunktionen. Funktionen kan også afbrydes ved tryk på 
en symbol-tast (højre side af panelet)

Funktion 

Hurtig aktivering
slået til 

Hurtig aktivering
slået fra 
Tastelyd til 

Tastelyd fra

Nøglebrik til 

Nøglebrik fra 

Nødopkald 
med password 

Nødopkald 
uden password 

Normal 
Mode til 

Taster 

* 1  # 

* 1 * 
* 2  # 

* 2 * 

* 3  # 

* 3 * 

* 4  # 

* 4 * 

* 5  # 

Forklaring 
Når denne funktion er 
slået til kan bruger taste 

*+  for at aktivere 
systemet uden password

I denne funktion kan 
systemet ikke deaktiveres 
med nøglebrik

Password skal indtastes 
før der trykkes på 'SOS' 

Hold 'SOS' tasten inde i 3 
sekunder for at kalde op
uden password 

Hvis panelet får strøm fra 
stikkontakt (12V DC) 
anbefales denne funktion. 
Der skal i så fald ikke 
trykkes på * før der tastes 
og Nøglebrikken 
deaktiverer ligeledes 
systemet uden at taste * 
først. 

Fabriks-
indstilling 

Default 

Default 

Default 

Default 

9 # admin password * 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

0 # SOS 
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Tilslut panel til ALARM365 SmartCam 

Tryk på ALARM365 SmartCams Multifinktionstast (på bagsiden 

af SmartCam), tryk“ * ” for at aktivere panelet og derefter på 

“SOS”. Der høres et bip fra SmartCam. Tryk herefter igen 1 

gang på SmartCams Multifunktionstast. Der høres nu 2 bip 

fra SmartCam og panelet er nu tilsluttet.
Note! Efter 20 sek. uden indtastning afbrydes tilslut-funktionen. I så 

fald skal du starte forfra.

Funktion Press Button Forklaring Factory 
Default 

Normal  
Mode fra * 5 * 

Hvis panelet drives 
af batterier 
anbefales denne 
indstilling for at 
spare på strøm-
forbrug. Panel 
aktiveres ved tryk på 
* inden funktion
tastes.

Default 

Deaktiver system 
med nøglebrik 
i 'Stille' Modus

* 6 # Deaktiverer systemet 
uden at afgive bip-lyde Default 

Deaktiver system 
med nøglebrik 
i 'Lyd' Modus * 6 * 

2 bip høres, når 
systemet deaktiveres

Skift Admin 
Password * newpassword  # 6 cifre 123456 

Skift bruger
Password * newpassword # 4 cifre 1234 
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* 

Tilføj/slet nøglebrik 

Tilføj op til 50 nøglebrikker 

Tryk “   ” for at aktivere panelet -derefter “admin password# 8”, 
grøn LED lyser; Hold brik tæt på brik-læseren. Nøglebrikken 
er registreret når et bip høres og blå LED blinker 1 gang.

Slet alle nøglebrikker på én gang 

Tryk“*” for at aktivere panelet, derefter “admin password # 0” ,

rød LED lyser; Tryk og hold “0 “ tasten i 3 sekunder. Alle 
nøglebrikker er slettet, når et langt bip høres. 

Note! Bipper og blinker panelet rødt 2 gang betyder det at brikken 
allerede er registreret. Du kan tilføje flere nøglebrikker i rækkefølge 
og indenfor 30 sekunder. 

Slet nøglebrik 

Tryk “ *”for at aktivere panelet- derefter “admin password# 0 ” ,

rød LED lyser; Hold brik tæt på brik-læseren. Nøglebrikken er 
slettet når blå LED blinker 1 gang og 1 bip høres. OBS! Flere 
nøglebrikker kan slettes indenfor 30 sekunder. Reset til fabriksindstillinger 

Tryk på Sabotage-knappen 5 gange, panelet er resat til 
fabriksindstillinger, når et langt bip høres. 

OBS: Reset-proceduren sletter ikke tilknyttede nøglebrikker. 

0 # admin password*8 # admin password*

SOS

1 2 3 

4 5 6 
1 2 3 

7 8 9 
4 5 6 

0 # SOS 
7 8 9 

0 # 
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Specifikationer 

Produkt Navn: 

Strømforsyning: 

Standby forbrug: 

Deaktivering m brik, forbrug: 

Antal nøglebrikker ialt: 

Frekvens:

Kabinet: 

Drifts-konditioner: 

Mål: (L×B×H): 

KP-A1 betjeningspanel 

3 stk 1.5V AAA / LR03 Battery 

≤6μA 

≤40mA 

50 stk. 

315MHZ/433MHZ(±75KHz) 

ABS plastik 

Temperatur: -20°C~55°C 

Luftfugtighed: 80% (uden kondens) 

141×96×14.5mm 

Vedligehold 

Betjeningspanelet bør vedligeholdes og rengøres med jævne 
mellemrum for at sikre optimal funktionalitet og lang levetid 

Generelle forholdsregler 

1.  Sørg for at tilslutte panel til ALARM365 SmartCam før brug.
2.  Check batterier/DC for at sikre optimal funktionalitet og 

rækkevidde.
3.  Afprøv betjeningspanelet jævnligt så du er sikker på at det 

virker i tilfælde af behov for nød-opkald.
4.  Installer panelet tørt og i stue-temperatur. Undgå direkte 

sollys.
5.  Installer ikke i nærheden af åben ild eller vand-installationer.
6.  Forsøg ikke selv at reparere eller ændre på betjeningspanelet. 

Rengøring 
Brug ikke produkter med opløsningsmidler, da disse kan skade 
panelet. Aftør med en blød, let fugtig klud og tør efter med en 
tør, blød klud. 
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Frequently Asked Questions 

1. Hvorfor virker betjeningspanelet ikke?

A.Check at batterier er monteret korrekt og virker.
B.Tryk “*” for at aktivere betjening. 

2. Hvorfor reagerer ALARM365 SmartCam ikke når der     
            trykkes på betjeningspanelet?

A.Kontrollér at betjeningspanelet er tændt og tilknyttet 
ALARM365 SmartCam.

B.Kontrollér, at der ikke er metal mellem de 2 enheder.
C.Rækkevidden mellem de 2 enheder er 80 meter i åbent 

terræn. Det anbefales, at enhederne er tættere på 
hinanden. 

3. Hvorfor virker nøglebrikken ikke?

A.Kontrollér, at nøglebrikken er tilknyttet til panelet, se 
side 12.

B.Systemet kan være i stand-by. Tryk “*”  for at aktivere 
panelets funktioner.

C.Check om nøglebriksfunktion er slået fra, se side 9 i 
vejledningen. 

Islevdalvej 124, 2610 Rødovre

Service og Support: 33 365 365
www.alarm365.dk
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