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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รู้จักอุปกรณ์ของคุณ
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1 . ไฟแอลอีดี สีเขียว
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2. ไฟแอลอีดี สีน้ำ�เงิน
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เปิดตามปกต :
เปิดเครื่อง

กระพริบหนึ่งครั้ง :
เปิดระบบตรวจจับ /
เปิดระบบตรวจจับเมื่อมีคนอยู่ในอาคาร
หรือ ปิดระบบตรวจจับ

14

3. ไฟแอลอีดี สีแดง

กระพริบหนึ่งครั้ง :
โปรแกรมผิดพลาด
กระพริบ ทุกสามวินาที:
แบตเตอรี่ต่ำ� , โปรดเปลี่ยนแบตเตอรี่

4. ปุ่มปลุก
5. เปิดระบบตรวจจับ
6. เปิดระบบตรวจจับ
เมื่อมีคนอยู่ในอาคาร
7. ปิดการแจ้งเตือน
8. ปุ่ม SOS
9. ช่องใส่แบตเตอรี่

10. ช่องเสียบสายเคเบิ้ล
11 . แทมเปอร์สวิตช์
แทมเปอร์สวิตช์จะถูกเปิดใช้งานถ้าฝาเปิดอยู่
12. รูสกรู
13. ฝาครอบ
14. ช่องเสียบสายเคเบิ้ล

1 . แกะอุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมออก
2. จับคู่อุปกรณ์และSecurity Shuttle ภายในรัศมี1-10ฟุต
เพื่อให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อทำ�งานได้ดี
3. ดึงและถอดแถบพลาสติกเพื่อเริ่มต้นหน้าสัมผัสแบตเตอรี่

1-10 ft

1-10 ft

ขั้นตอนที่ 2: ใส่อุปกรณ์เพิ่ม
1 . เปิดใช้งานแอพพลิเคชั่น แตะที่ปุมรายการฟังก์ชั่น "
" แล้วเลือก
"จัดการอุปกรณ์"
2. กดปุ่มบวก(+)ข้างรายการเซนเซอร์(Sensor List)
3. สแกนQR โค้ดบนอุปกรณ์ตามคำ�อธิบายบนแอพพลิเคชั่น
หมายเหตุ: หากสแกนไม่สำ�เร็จ โปรแกรมจะให้กรอกซีเรียลนัมเบอร์(SN)ของอุปกรณ์
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ขั้นตอนที่1: ประกอบอุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมของคุณ
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ขั้นตอนที่ 3: ติดตั้งอุปกรณ์
ก่อนติดตั้งโปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์ตั้งอยู่ในรัศมีSecurity Shuttleหรือไม่
1 . นำ�อุปกรณ์ไปยังห้องที่ต้องการจะใช้
2. กดปุ่ม " " และปุ่ม " SOS " ค้างไว้ 3 วินาที ถ้าได้รับการแจ้งเตือนว่า
" Emergency " ถือว่าคุณอยู่ในระยะป้องกัน

การติดตั้ง

1
เปิดเคสปุ่มกด
ปรับฝาครอบด้านหลังให้อยู่
ในตำ�แหน่งที่เหมาะสม

2
ใส่ฝาครอบด้านหน้า
โดยให้ปิดฝาครอบด้านหลังสนิท
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3
ขันปุ่มด้านล่างให้แน่น

การทำ�งาน์
กดปุ่ม " " เพื่อเปิดใช้งานปุ่มกด จากนั้นใส่รหัสของผู้ดูแล ตามด้วย #
หรือใส่รหัสผ่านของผู้ใช้งานตามด้วย # ก่อนเปิดใช้งาน
+

เบื้องต้น รหัสผู้ดูแลคื / เบื้องต้น รหัสผู้ใช้งานคื

• เบื้องต้น รหัสผู้ดูแลคือ 123456
• เบื้องต้น รหัสผู้ใช้งานคือ 1234
หมายเหต: ถ้าไม่มีการดำ�เนินการภายใน 5 วินาทีหลังจากที่กดปุ่ม "

"

ปุ่มกดจะออกจากการตั้งค่าเพื่อใช้งานโดยอัตโนมัติ

กดปุ่ม

ฟังก์ชั่น
เปิดระบบตรวจจับ

กดปุ่ม

+

1234

+

เปิดระบบตรวจจับ
ในขณะมีคนอยู่ในอาคาร

กดปุ่ม

+

1234

+

ปิดระบบตรวจจับ

กดปุ่ม

+

1234

+

+

#
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กดปุ่ม

ฟังก์ชั่น

กดปุ่ม

ปิดเสียงเตือน

แลวตามด้วย

ทันที เพื่อเข้าสู่ โหมด

ดีเลย์เสียงไซเรน - " ปิดเสียงไซเรน - ยกเว้นสำ�หรับเหตุด่วน"

เปิดเสียงเตือน

กดปุ่ม

โทร SOS ฉุกเฉิน

แล้วตามด้วย

ทันทีเพื่อยกเลิกโหมดดีเลย์ไซเรน

กดปุ่ม SOS ค้างไว้ 3 วินาที เพื่อเปิดใช้งานการเตือนภัยแบบด่วน

หมายเหตุ : แนะนำ�ให้เปิดใช้งานฟังก์ชั่น “ โทรฉุกเฉินด้วยรหัสผ่าน”
เพื่อหลีกเลี่ยงการทำ�งานที่ผิดพลาด โปรดดู การตั้งค่า

การตั้งค่า
กดปุ่ม " " เพื่อเปิดใช้งานปุ่มกด จากนั้นใส่รหัสของผู้ดูแล ตามด้วย # 9
เพื่อเข้าสู่การตั้งค่า ไฟแอลอีดีสีน้ำ�เงินจะสว่างขึ้น จากนั้นให้ป้อนคำ�สั่ง
+

เบื้องต้น รหัสผู้ดูแลคื

+

#

• เบื้องต้น รหัสผู้ดูแลคือ 123456
• ปุ่มกดจะถูกโปรแกรมโดยสำ�เร็จ หลังจากได้ยินเสียงปี๊บยาว
หมายเหต: ถ้าไม่มีการดำ�เนินการภายใน 30 วินาที
ปุ่มกดจะออกจากการตั้งค่าเพื่อใช้งานโดยอัตโนมัติ

+

9

เปิดฟังก์ชั่น
Quick Arm

ปิดฟังก์ชั่น
Quick Arm

กดปุ่ม

1

2

ปิดเสียงปุ่มกด

2

โทรฉุกเฉินด้วยรหัส

4

โทรฉุกเฉิน

ระบุ

เมื่อเปิดใช้งาน ผู้ใช้สามารถกด "

#

#

เมื่อเปิดใช้งาน
ไฟแอลอีดีสีเขียวจะกะพริบเมื่อกดปุ่ม

#

4

เปลี่ยนรหัสผู้ดูแล

new
password

#

6 หลัก

เปลี่ยนรหัสผู้ใช้งาน

new
password

#

4 หลัก

#

(0-99 วินาที)

ระบบตรวจจับดีเลย์

+

0-99 วินาที

"

เพื่อเปิดการเตือนภัยโดยไม่ต้องใส่รหัสผ่าน

1

เปิดเสียงปุ่มกด

โดยไม่ใช่รหัส
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ฟังก์ชั่น

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.

99200307MIG

V1.0

