TECLADO SEM FIO KM1307-D
O Teclado Sem Fio KM1307-D, foi desenvolvido especialmente para interação (ativar /
desativar) central e suas funções. Uma solução prática e que pode ser colocada em qualquer ambiente, é de fácil instalação, e pode
substituir a utilização do controle.

LED VERDE
LED VERMELHO

TECLADO
Para senha e vários módulos
como ativaçõo e desativação.

BOX BATERIA
Fonte de Alimentação: 4
baterias AAA

Como Associar o
equipamento a Central?
1. Insira as 4 pilhas AAA no box de bateria.
2. Introduza a senha padrão (9999) e o
LED verde acenderá, Pressione ‘’*’’ por 3
segundos e em seguida digite a nova senha de
4 dígitos e repita a senha logo em seguida..
2. Mantenha pressionado o botão “Clear”
/ “Enroll” na central até os leds começarem a
piscar e liberar bips sequenciais. Isso signiﬁca que o sistema está pronto para associar
dispositivos;

3. Digite a senha que você cadastrou (4 dígitos), aguarde o LED verde acender e aperte a
tecla ‘’3'’ para associar os dados e o dispositivo.
4. Aguarde até ouvir o bip longo. Caso não ouça o bip, repita o processo a partir do
passo 2.

Importante

>>> Faça a alocação do Teclado com parafuso utilizando a traseira para ﬁxação.
>>> Instale o Teclado fora do alcance de Crianças
>>> LED VERDE Acende quando a senha for digitada Corretamente e pisca quando o
sinal RF está sendo transmitido.
>>> LED VERMELHO pisca conforme alguma tecla é pressionada e acende quando a
senha é digitada incorretamente.
>>> Caso a Senha Seja digitada incorretamente por repetidas vezes, o LED VERMELHO
pisca durante 3 segundos e o teclado pode ﬁcar inativo por até 5 minutos
>>> LED de fundo acende ao pressionar qualquer tecalado e ﬁca aceso durante 10
segundos após a ultima tecla pressionada.
>>> Para mudar a senha do seu teclado, você deve acessar a plataforma remota e
excluir o teclado da relação de sensores e proceder o processo de instalação novamente.
>>> O Teclado envia notiﬁcações para a Central de Alarme KM10-D caso o Box de
Bateria seja aberto, isso acionará a sirene caso o sistema esteja armado.
>>> Utilize intervalo de 3 minutos para trocar a pilha sem perder a senha cadastrada.
Este produto é compatível e administrado única e exclusivamente pela Central de Alarme KM10-D.

TECLADO SEM FIO KM1307-D
Informações Gerais

Especiﬁcações Técnicas

•Teclado sem ﬁo;
•Luz de fundo para operação noturna;
•Senha de operação.

•Consumo de alimentação: 4uA em espera,
36mA de uso
•Fonte de alimentação: 04 pilhas alcalina
AAA
•Peso: Cerca de 124g
•Senhas: 4 dígitos
•Tamanho: 66.5 x 32 x 154.5 mm
•Vida útil da bateria: 5 anos

Redeﬁnir Senha
Se você esquecer a senha, poderá
redeﬁni-la para o código de fábrica , 9999 ,
seguindo estes passos:

> Retire as pilhas do KM1307-D;
> Aguarde 10 minutos, em seguida, insira novamente as baterias e a senha será redeﬁnida para 9999.
> Repita o passo 2 do processo de associação para deﬁnir uma nova senha.

Modo de Operação
Você pode controlar o sistema remotamente como mostrado, inserindo a senha de 4
dígitos seguido de uma tecla especíﬁca.

Senha de 4 Dígitos

+

Armar

+

Desarmar

+

Em Casa

Modo Pânico
O Teclado KM1307-D também oferece uma transmissão de “Pânico”, quando as teclas
de “Asterístico” e “Jogo da Velha” são pressionadas simultaneamente. Não é necessária a
senha para esta operação.

+

Simultaneamente

Este produto é compatível e administrado única e exclusivamente pela Central de Alarme KM10-D.

