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Et tastatur gør den daglige betjening af din Blaupunkt alarm hurtig og nem. Tastaturet 
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.  Opdaterings-knap (samt tjek af 
kontrolpanelets status) 

7.  Frakobling (samt gå-tilbage) 
8. #-knap 
9. -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. Batteriflip 
14. Monteringshuller 
15. Sabotagekontakt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trådløs Tastatur KP-S1 
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Tilføj tastatur til Q HUB 
 

1. Fjern batteriflippen fra tastaturet. 
2. I Blaupunkt HomeConnect (Webmodul), vælg i sidemenuen til venstre Indstillinger 

 Enhed. Herefter vælges  (Tilføj enhed) i toppen af vinduet, hvor du kan 
administrere dine enheder. 

3. Vælg Tilføj Enhed. Nu vil din Q HUB søge efter en ny enhed. 

4. Indtast, på tastaturet, PIN-koden (standard 0000) efterfulgt af . Aktiv-LED’en 
vil lyse, og der vil lyde et langt bip. 

5. Tryk  og derefter 7 for at komme ind i tilføjelsestilstand. 
6. Når Q HUB modtager signalet, vil tastaturet fremgå i det nye vindue, der er åbnet i 

HomeConnect. 
7. Vælg tastaturet og tryk OK. 
8. Afslut med OK. Nu er dit nye tastatur tilføjet til dit Blaupunkt alarmsystem. 
9. Afslut tastaturets tilføjelsestilstand ved at trykke 2 gange på  

Frakoblingsknappen (7) 

 
Montering 

1. Fjern forsiden på tastaturet. 
2. Brug montagehullerne i bagsiden som skabelon og marker på skruernes 

placering på væggen. 
3. Monter bagsiden af tastaturet på væggen og monter forsiden på bagsiden. 

 
Betjening med kontrolpanelets brugerkoder 

1. Indtast PIN-koden på tastaturet (standard 0000) og tryk derefter . Den 
orange aktiv-LED lyser, og der vil lyde et langt bip. 

2. Tryk  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  for at tilkoble alarmen i FULD-sikring. Status 
LED’en vil lyse rødt, og et langt bip vil lyde. 

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

1. Afmonter tastaturet. Tag det gamle batteri ud og hold en hvilken som helst 
knap inde for at aflade tastaturet helt. 

2. Sæt det nye batteri i og 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. 

 

 
Du kan til hver en tid tjekke alarmens status ved at trykke på . 
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 der fire gange i træk indtastes en forkert kode, vil tastaturet låse i et minut, mens det 
bipper og blinker. 


