ADD-ON DEVICE
Quickstart Guide

Alarm Keypad
Model No. KYP1300

What's inside:

1x Alarm Keypad

2x Double-Sided
Tapes

Mounting
Accessories

Broadband internet connection, iOS or Android phone and
home router required.
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Conheça o seu dispositivo
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1 . Luz LED verde
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Normal ligada :
Ligado
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2. Luz LED azul
Pisca uma vez :
Armar/modo para Permanecer
ou Desarmar
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3. Luz LED vermelha
Pisca uma vez :
Programação errada
Pisca uma vez a cada 3 Segundos :
Indicação de bateria fraca, por favor substitua as pilhas

4. Tecla para sair de
inatividade
5. Armar
6. Armar em Modo
para permanecer
7. Desarmar
8. Tecla SOS
9. Compartimento
para as pilhas

10. Interface de cabos com fios
11 . Interruptor inviolável
o interruptor inviolável será ativado
se a caixa for aberta
12. Rosca interior
13. Tampa traseira
14. Interface de cabos com fios

1 . Desembale os dispositivos e acessórios.
2. Empareie o dispositivo com o Shuttle de Segurança dentro
da distância de 30cm a 3m para garantir que a conexão
funciona bem.
3. Puxe e remova a tira de plástico para iniciar o contato da
bateria do.

1-10 ft

1-10 ft

Passo 2: Adicionar um dispositivo
1 . Abra o aplicativo, toque no botão "
" e selecione
"Gerenciamento de Dispositivo".
2. Pressione o botão adicionar "+" ao lado da Lista de Sensores.
3. Siga as instruções da aplicação para ler o código QR localizado
no dispositivo.
Nota: Se a leitura estiver incompleta, será pedido de digite o Número de
Série (SN) do dispositivo.
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Passo 1: instalando dispositivos e acessórios
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Passo 3: instalando o seu dispositivo
Antes de instalar o dispositivo, ver se ele está dentro do
alcance do Shuttle de Segurança.
1 . Leve o seu dispositivo para o quarto quer usar.
2. Pressione " ", depois "SOS" durante 3 segundos, se
receber uma notificação a dizer "Emergência" está dentro
do alcance.

Instalação

1
Abra a caixa do teclado,
fixe a tampa traseira
no local de fixação
adequado.

2
Aperte a tampa da frente
na tampa traseira.
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3
Aparafuse o botão.

Funcionamento
Pressione " " para ativar o teclado, depois introduza a palavrapasse de administrador # ou palavra-passe de utilizador # antes
de operar.
+

palavra-passe de administrador /
palavra-passe de utilizador

+

#

• A palavra-passe de administrador é 123456, por defeito.
• A palavra-passe de utilizador é 1234, por defeito.
Nota: Se não houver nenhuma operação no espaço de 5 segundos depois de
pressionar " ", o teclado sairá automaticamente do estado de configuração.

Pressione o botão

Função

Armar

Pressione

+

1234

+

Armar em Modo
para
permanecer

Pressione

+

1234

+

Desarmar

Pressione

+

1234

+
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Função

Pressione o botão

Silenciar

Pressione o botão
, depois pressione
no
espaço de 1 segundo para configurar o modo Atraso
de Sirene - "Sem Sirene - Excluir Eventos de
Emergência".

Desativar
silenciamento

Pressione o botão
, depois pressione
no
espaço de 1 segundo para cancelar o modo Atraso
de Sirene.

Chamada de
emergência
SOS

Pressione SOS durante 3 segundos para ativar um
alarme imediato.

Nota: É recomendado ativar a função de "Chamada de Emergência com
Palavra-passe" para evitar qualquer atividade inadvertida. Ver definições.

Definições
Pressione " " , depois introduza a palavra-passe de
administrador # 9 para entrar no estado de configuração. A
luz LED azul acenderá. Depois, insira o seu comando.
+

palavra-passe de
administrador #

+

#

+

9

• A palavra-passe de administrador é 123456, por defeito.
• O teclado será programado com sucesso depois de se ouvir
um apito.
Nota: Se não houver nenhuma operação no espaço de 30 segundos, o
teclado sairá automaticamente do estado de configuração.

Pressione o botão

Marcar

Armar
Rapidamente
Ligado

1

Uma vez ativado, os utilizadores
podem pressionar " + " para
armar o sistema sem palavrapasse.

Armar
Rapidamente
Desligado

1

Tom de Toque
Ligado

2

Tom de Toque
Desligado

2

Chamada de
emergência com
palavra-passe

4

Chamada de
emergência sem
palavra-passe

4

Mudar a palavrapasse de
Administrador

new
password

#

6 dígitos

Alterar palavrapasse de
utilizador

new
password

#

4 dígitos

#

(0-99s)

Armar com
atraso

0-99s

#

#

Uma vez ativado, a luz LED verde
irá piscar quando um botão for
pressionado.

#
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Função

Troubleshooting Tips
Are your devices listed in your app?
If you’re having trouble installing your devices, see if they’re listed in
your app:
• Navigate to
> Device Management to see if all your devices are
listed.
• Tap + next to the device category and follow the on-screen
instructions to add any missing devices.

Are your devices communicating with Security Shuttle?
• If your devices don’t connect to Security Shuttle, they might be too
far away. Take them to a location that’s closer to Security Shuttle
and try again.
• If they do connect, you’ll know the range of your device and where
to install a range extender.
• Alternatively, you can move Security Shuttle closer to your device.
• If your devices still don’t communicate with Security Shuttle,
even when they’re in the same room, navigate to
> Device
Management > + on the app to add your devices again.

Reset to Default Settings
Press the Tamper Switch 5 times in a row, then you will heard one
long beep.
FCC STATEMENT
1 . This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to operate the equipment.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed
to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency
energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which
can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.
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