KPT-S1
ENGLISH

POLSKI

Follow instruction in this document
to setup and use the accessory. For
further setting and operation detail,
please visit Blaupunkt website
http://www.blaupunkt.com to
download the complete manual.

Zapoznaj się z zawartymi w
niniejszym dokumencie
wskazówkami dotyczącymi
konfiguracji i używania urządzenia.
Więcej informacji na temat
ustawień i obsługi znajdziesz w
pełnej instrukcji obsługi, którą
można pobrać w witrynie
Blaupunkt:
http://www.blaupunkt.com.

Getting Started
1. Pull out the battery insulator to
activate battery.
2. Put the Control Panel into
learning mode.
3. Press both # and  keys to
learn the keypad, the keypad
will emit a long beep
4. Refer to Control Panel manual
to complete learning process.

Mounting Location
We recommend the Remote
Keypad to be mounted at following
locations:
 Mount at door way or back
door for entry control.
 Mount in your bedroom for
easy access of alarm system
at night.
 Mount at chest height for ease
of operation

Installation
Remote Keypad with Tag
Reader
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

LED Indicators
Arm Key
Home Arm Key
Disarm Key
Battery Insulator
Wall mounting Knockouts
RFID Tag

1. Break through the knockouts on
back cover.
2. Drill holes into wall using the
knockouts as template.
3. Fix the Remote Keypad base
onto wall with the screws and
plugs provided.
4. Replace the front cover onto the
base.

Basic Operation
Klawiatura zdalna z
czytnikiem zbliżeniowym
1. Diody LED
2. Przycisk włączania
zabezpieczeń
3. Przycisk zabezpieczenia w
domu
4. Przycisk wyłączania
zabezpieczeń
5. Izolator baterii
6. Zaślepki do mocowania na
ścianie
7. Brelok RFID

 Enter a User PIN Code and







press the Away Arm key to
away arm your alarm system.
Enter a User PIN Code and
press the Home Arm key to
home arm your alarm system.
Enter a User PIN Code and
press the Disarm key to
disarm your alarm system.
For
advanced
operation
instruction and RFID Tag
information, please download
the complete manual from
http://www.blaupunkt.com

Battery

Pierwsze kroki
1. Wyjmij izolator, aby aktywować
baterię.
2. Wprowadź Panel sterowania w
tryb adaptacji.
3. Naciśnij jednocześnie # i , aby
dodać klawiaturę. Klawiatura
wyemituje długi sygnał
dźwiękowy.
4. W celu przeprowadzenia
procesu adaptacji zapoznaj się
z instrukcją obsługi Panelu
sterowania.

Umiejscowienie urządzenia
Zaleca się umieszczanie klawiatury
w następujących miejscach:
 wejście frontowe lub z tyłu
domu
–
monitorowanie
wchodzących
 w sypialni – łatwy dostęp do
systemu alarmowego w nocy
 na
wysokości
klatki
piersiowej
–
wygodne
korzystanie

Montaż
1. Zdejmij zaślepki znajdujące się
w tylnej pokrywie.
2. Wywierć otwory w ścianie,
wykorzystując zaślepki do
pomocy.
3. Przymocuj podstawę klawiatury
zdalnej do ściany za pomocą
dołączonych wkrętów i kołków.
4. Umieść pokrywę przednią z
powrotem na podstawie.

Podstawowe funkcje

 Wprowadź



1 x 3V lithium battery (Pre-inserted)



kod
PIN
użytkownika i wciśnij przycisk
Arm Away (Zabezpieczenie
poza domem), aktywować
zabezpieczenia w trybie poza
domem.
Wprowadź
kod
PIN
użytkownika i wciśnij przycisk
Home Arm (Zabezpieczenie
w
domu),
aktywować
zabezpieczenia w trybie w
domu.
Wprowadź
kod
PIN
użytkownika i wciśnij przycisk
Disarm
(Wyłączanie
zabezpieczeń), aby wyłączyć
system alarmowy.

 Instrukcje dotyczące funkcji
zaawansowanych
oraz
informacje w zakresie breloka
RFID znajdują się w pełnej
instrukcji obsługi, którą można
pobrać
w
witrynie
http://www.blaupunkt.com

Bateria
Bateria litowa 3 V (umieszczona
fabrycznie)

