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Leveringsomfang
1x kort vejledning
1x smartBURG SMARTkeypad
1x  AC/DC netdel; indgang: ~230VAC / 

udgang: =5VDC 2A
1x holder 
1x batteri

Produktbeskrivelse

KEYPAD 2100 er en indtastningsenhed i 
BURGprotect alarmsystemet.
Dens design, den lange batterilevetid (op til 
6 måneder), melding ved lavt batteriniveau 
og alarmaktivering / -deaktivering / Home 
Szenario funktion afrunder profilen.

Opbygning

LED-statusvisning

Aktiveret

Deaktiveret

Home Szenario

Indtastningsfelt

Holder

Tænd-/sluk-kontakt

Reset-kontakt

Batteri

Manipulationsa-
larm-kontakt

Strømtilslutning 5V DC

Batteridæksel

Incl.
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Status-LED
Når du indtaster din kode og derefter 
trykker på [Aktivere] [Deaktivere] eller 
[Hjemme-alarm] for at bringe systemet i 
den pågældende tilstand, bruges følgende 
LED-statusinformationer for at informere 
dig om systemtilstanden:

[SOS]: rødt blinkende, alarmtone i 1 minut
[Aktiveret]: Rød
[Deaktiveret]: Grøn
[Hjemme-alarm]: Blå
[Ikke forbundet]: blinkende i 
rækkefølgen rød, grøn, blå
[Batteri tomt]: LED (rød eller grøn eller blå) 
er tændt i 1s og slukket i 9s. 
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Tekniske oplysninger

Maks. luftfugtighed <=96%

Arbejdsomgivelsestem-
peratur

0 - 60°

Maks. driftsstrøm DC Jack. 5V2A

Batteri Lithium-ion batteri, 
890mAH

Frekvensbånd 433.05 MHz - 434.79 
MHz 

maks. sendeeffekt <10mW (10dBm)

Maks. rækkevidde frifelt Uden forhindring 
ca. 200 m*

Standby-tid 6 måneder ved daglig 
brug (6x om dagen i 
maks. 30 sek.)

Vægt 162,3 g med batteri

Størrelse 145 mm x 92.1 mm 
(H x B)

Status visning 1 LED-strimmel,  
3 farver (rød, grøn, blå)

Betjeningstaster 13 touch-buttons

*  Den faktiske rækkevidde er afhængig af 
forholdene på stedet.
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Funktioner

Strømsparemodus Kun i batteridrift.

Indlæring Ved scan af 
QR-koden via app 

Advarsel ved lavt batteri LED-visning og  
app-meddelelse

Manipulationsalarm Understøttes

Reset Understøttes
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Opbygning

1.  Åbn forsigtigt batterirummet på bagsiden 
med neglen. Sæt herefter batteriet i.

2.  Oplad batteriet ved at tilslutte 5VDC  
netdelen på undersiden af enheden.

3.  Tænd for keypad’en med skydekontakten 
ovenover batteriet.  
Luk herefter batterirummet igen.
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Opret forbindelse til Base 

1. Start app’en.
2. Tip på ”mere” 
 og afslutningsvis på 
 ”Tilføj komponent”
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Betjening 

Tryk på en vilkårlig tast for at aktivere 
keypad’en fra dvaletilstand. 
Bemærk: Efter aktiveringen indhenter 
keypad’en straks systemets aktuelle status 
og viser den.

Indtast nu koden og tip på den ønskede 
funktion [Aktivér alarm], [Deaktivér alarm] 
eller [Home Szenario]. Systemet lyser en 
gang, når koden er korrekt og funktionen 
er blevet aktiveret.

Bemærk: 
Hvis ikke der blev udløst en aktion 
inden for 10 sekunder, går systemet i 
dvaletilstand (batteridrift).
Når keypad’en er i dvaletilstand, kan den 
ikke modtage informationer fra systemet, 
indtil dvaletilstanden igen er deaktiveret.

3.  Scan enhedens QR-kode. Efter 
scanningen kan du give enheden 
et vilkårligt navn, f.eks. ”stuedør”. 
Bekræft indtastningen ved at tippe på 
det grønne flueben.

4.  App’en informerer dig, når enheden er 
blevet tilføjet til anlægget.
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Hvilken funktion har dvaletilstanden?

I dvaletilstand skal keypad’en kun bruge 
meget lidt effekt. Kun med det lave 
effektforbrug er en battericyklus på op til 
6 måneder mulig.

Hvis du permanent tilfører strøm 
til systemet (netdel drift), oplades 
batteriet automatisk og bruges som 
nødstrømbatteri. En intern regulator 
kontrollerer opladningen.

Korrekt installationssted
Sensorens trådløse signal er stærkt 
afhængigt af omgivelsesbetingelserne. 
Metalgenstande, betonlofter, vægge, 
metalliske ledninger osv. reducerer 
rækkevidden. Der kan også opstå fejl 
på grund af andre trådløse sendere og 
omgivende faktorer.

VIGTIG OPLYSNING: Detektoren kan 
kun fungere så godt, som installation 
og omgivelser tillader. Detektoren kan 
vise, men ikke undgå faresituationen.

Enheden må ikke males, lakeres eller 
forandres på anden vis.



KEYPAD 2100 Dansk | 11 

Installation & oplysning

1)  Brug keypad’ens holder  
for at tegne borehuller.

2)  Bor hullerne og fastgør holderen med 
dyvler og skruer.

3)  Sæt keypad’en op på holderen og skub det 
forsigtigt nedad. Der lyder et svagt klik, når 
holderen trykker på tamper-afbryderen.

Bemærk: Hvis du ønsker at bruge keypad’en 
med netstrøm, skal du inden installationen 
kontrollere, om der befinder sig en strømtil-
slutning/ en stikkontakt inden for rækkevidde.

Problem Grund Løsning

Keypad rea-
gerer ikke

Batteriniveau 
lavt

Forbind syste-
met med netde-
len og kontrollér 
funktionen på 
ny. Brug app’en 
til styring af 
systemet under 
opladningen.

Handsker Tag handskerne 
af og prøv igen.

Energispare-
modus

Tip på en 
vilkårlig tast 
for at vække 
enheden fra 
dvaletilstanden.
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Problem Grund Løsning

Keypad kan 
ikke forbindes 
med systemet

Intet svar fra 
alarmsyste-
met

Kontrollér, at 
alarmsystemet 
er tændt og 
app’en allerede 
er blevet parret 
med systemet. 
Hvis du forsøger 
at bruge 
QR-koden til 
parringen, skal 
du i stedet for 
QR-koden prøve 
indlærings-
funktionen 
for at sikre, at 
QR-koden ikke 
er fejlbehæftet. 
Kontrollér, at 
den keypad, 
som skal parres, 
befinder sig 
inden for 
rækkevidden af 
alarmsystemets 
RF-signal. Brug 
en allerede 
parret fjernbe-
tjening for at 
teste det.

[Aktiv] 
[Deaktiv]
[Home Szena-
rio] Fejl

Forkert 
bruger-ad-
gangskode

Indtast den 
rigtige kode. 
Koderne kan 
tilpasses i 
app’en. 
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Forsigtig
Ændringer og modifikationer, som ikke 
udtrykkeligt er blevet godkendt af den 
ansvarlige godkendelsesmyndighed, kan 
medføre, at man får frataget sin godkendelse 
til at bruge enheden.

Generelle sikkerhedsoplysninger 
og forsigtighedsforholdsregler
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Ansvarsbegrænsning

Den foreliggende enhed svarer til teknikkens 
aktuelle stade på fremstillingstidspunktet. 
Vi bestræber os hele tiden på at holde 
vores varer på den nyeste tekniske stand og 
manualerne ajour. Derfor forbeholder vi os 
retten til at foretage tekniske ændringer og 
redigering/tilpasning af vejledningen uden 
forudgående varsel.
Vejledningens indhold skal læses grundigt. 
Vi er ikke ansvarlige for skader, f.eks. på 
grund af forkert betjening eller installation, 
ukorrekt håndtering, manglende eller forkert 
vedligeholdelse, manglende overholdelse af 
sikkerhedsoplysninger eller generelt gældende 
forhold. Ved korrekt brug, installation og 
under de angivne betingelser yder den 
foreliggende enhed de funktioner, som er 
beskrevet i manualen. Afhængigt af det 
pågældende, kundespecifikke scenario kan en 
alarmaktivering ikke garanteres.
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Sikkerhedsoplysninger

Læs vejledningen grundigt igennem. Der 
overtages intet ansvar for skader, som er 
opstået på grund af manglende overholdelse. 
Enheden må udelukkende bruges til det 
formål, som er angivet i vejledningen.
Enheden skal informere dig i tilfælde af 
ulykker og have en alarmerende virkning! 
Derfor skal du regelmæssigt kontrollere 
enhedens funktion og batteriniveau for at 
være godt rustet til den krisesituation, som 
forhåbentlig aldrig indtræder.
Usædvanligt høj elektromagnetisk stråling, 
manipulation eller andre påvirkninger kan 
udløse fejlfunktioner. Installation i nærheden 
af strålende elektronisk udstyr eller i fugtige 
rum er ikke tilladt. Batteridrevne enheder må 
hverken bruges ved høje temperaturer eller i 
nærheden af varmekilder eller udsættes for 
direkte sollys.
Opbevar altid emballage og materiale 
uden for børns rækkevidde – der er risiko 
for kvælning. 
Opbevar vejledningen omhyggeligt.

VIGTIG OPLYSNING: En placering på et 
ugunstigt sted kan medføre negativ(e) 
påvirkning(er) af funktionen/funkterne.

Hvis du har brug for en EU-overensstemmel-
seserklæring til denne enhed, bedes du sende 
en forespørgsel til: info@burg.biz
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Rengøring

Brug udelukkende minimalt fugtede klude 
til rengøringen.
Sørg for, at der ikke kommer vand ind 
i enheden. Brug ingen let antændelige, 
kemiske, ætsende, skurende eller 
skarpe rengøringsmidler.

Garanti

BURG-WÄCHTER produkter fremstilles i 
overenstemmelse med det tekniske stade, som 
gælder på produktionstidspunktet, og under 
overholdelse af vores kvalitetsstandarder.
Garantien indeholder udelukkende mangler, 
som påviseligt kan henføres til produktions- 
eller materialefejl på salgstidspunktet. 
Garantien ophører efter to år, yderligere krav 
er udelukket.
Konstaterede mangler skal meddeles 
din forhandler skriftligt, inkl. original 
dokumentation for købet og kort beskrivelse 
af fejlen. Efter kontrol, inden for en rimelig 
tid, træffer garantigiver afgørelse om en 
eventuel reparation eller en udskiftning.
Opståede mangler og skader, f.eks. på grund 
af transport, fejlbetjening, ukorrekt brug, 
slitage osv. er udelukkede fra garantien.
Batteriet er ikke dækket af garantien.
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 Sæt 2200

Smoke 2050Control 2110

Water 2060 Keypad 2100

Vibrancy 2020 Motion 2010 Contact 2030

Sirene 2150

Outdoor sirene

Alarmanlæg-
startpakke 

består af:

Røgdetektor

Vibrationssensor PIR- 
bevægelsesdetektor

Dør- og 
vindueskontakt

Fjernbetjening

Vanddetektor RFID-tastatur

Motion 2010 Contact 2030Control 2110

1x 1x 2x

1x

Yderligere tilbehør:
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Bortskaffelse af enheden

             Vi gør opmærksom på, at 
             således markeret elektrisk og 
             elektronisk udstyr samt batterier  
             ikke må smides ud sammen med 
husholdningsaffaldet, men skal bortskaffes 
hhv. sorteret og separat.
Forhør dig på kommunen eller genbrugssta-
tionen om, hvor der kan afleveres batterier 
og elskrot.

Du finder yderligere tilbehør på vores  
hjemmeside: www.burg.biz eller ved at 
scanne det følgende QR kode link:

Hermed erklærer BURG-WÄCHTER KG, 
at den foreliggende enhed opfylder direktiverne

 2014/53/EU, (RED) 
 2014/30/EU, (EMC), 
 2011/65/EU (RoHS) og  
 lavspændingsdirektivet 

                    (2014/35/EU).

Hele teksten til EU-overensstemmelseserklæ-
ringen findes på følgende internetadresse: 
info@burg.biz.
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Ved tekniske spørgsmål vedrørende 
produktet bedes du læse den udførlige 
betjeningsvejledning og bemærke FAQ,  
som du finder på følgende webside:  
www.burg.biz. Ved yderligere spørgsmål er  
du velkommen til at kontakte os via e-mail på: 
Alarm-Service@burg.biz

Kolofon
Copyright for denne betjeningsvejledning er 
udelukkende hos BURG-WÄCHTER KG. 
Enhver mangfoldiggørelse, også på 
elektroniske databærere, kræver  
BURG-WÄCHTER KG’s skriftlige samtykke. 
Genoptryk – også i uddrag – er forbudt. 
Med forbehold for fejltagelser og tekniske 
ændringer. Alle nævnte firma- og 
produktnavne er de pågældende indehaveres 
varemærkesymboler eller registrerede 
varemærkesymboler hhv. varemærker.

Med forbehold for tryk- og satsfejl 
samt tekniske ændringer.
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