
 KPT-S1 

 

 

Remote Keypad 

1. LED Indicators 

2. Arm Key 

3. Home Arm Key 

4. Disarm Key 

5. Battery Insulator 

6. Wall mounting Knockouts 

7. RFID Tag 

Toetsenpaneel met 

numerieke toetsen & RFID 

chip (Nederlands) 

1. LED Indicatoren 

2. Buitenshuis inschakelen 

3. Binnenshuis inschakelen 

4. Uitschakelen 

5. Isolatiestrip batterij 

6. Voor-gestanste gaten voor 

montage 

7. RFID chip 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENGLISH 

Follow instruction in this document 

to setup and use the accessory. For 

further setting and operation detail, 

please visit Blaupunkt website 

http://www.blaupunkt.com to 

download the complete manual. 

Getting Started 

1. Pull out the battery insulator to 

activate battery. 

2. Put the Control Panel into 

learning mode. 

3. Press both # and  keys to 

learn the keypad, the keypad 

will emit a long beep 

4. Refer to Control Panel manual 

to complete learning process. 

Mounting Location 

We recommend the Remote 

Keypad to be mounted at following 

locations: 

 Mount at door way or back 

door for entry control. 

 Mount in your bedroom for 

easy access of alarm system 

at night. 

 Mount at chest height for ease 

of operation 

Installation 

1. Break through the knockouts on 

back cover. 

2. Drill holes into wall using the 

knockouts as template. 

3. Fix the Remote Keypad base 

onto wall with the screws and 

plugs provided. 

4. Replace the front cover onto the 

base. 

Basic Operation 

 Enter a User PIN Code and 

press the Away Arm key to 

away arm your alarm system. 

 Enter a User PIN Code and 

press the Home Arm key to 

home arm your alarm system. 

 Enter a User PIN Code and 

press the Disarm key to 

disarm your alarm system. 

 For advanced operation 

instruction and RFID Tag 

information, please download 

the complete manual from 

http://www.blaupunkt.com 

Battery 

1 x 3V lithium battery (Pre-inserted) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEDERLANDS 

Volg de instructies in dit document 

voor installatie en gebruik van dit 

accessoire. Voor uitgebreidere 

informatie over instellingen en 

gebruik bezoekt u de Blaupunkt 

website http://www.blaupunkt.com 

om de complete handleiding te 

downloaden. 

Aan de slag 

1. Trek aan de isolatiestrip om de  

2. batterij te activeren 

3. Plaats uw controlepaneel in de 

koppelmodus 

4. Druk op # en * tegelijk om het 

toetsenpaneel in koppelmodus 

te plaatsen, het toetsenpaneel 

geeft een lange piep. 

5. Zie verder de handleiding van 

uw controlepaneel voor 

afronding van het koppelproces. 

Ophanglocatie 

We bevelen aan het toetsenpaneel 

op te hangen op een van de 

volgende locaties: 

 Bij voordeur of achterdeur 

voor toegangscontrole. 

 In uw slaapkamer voor 

makkelijke toegang tot het 

systeem ‘s nachts 

 Op borsthoogte voor 

gemakkelijk gebruik. 

Installatie 

1. Druk de voor-gestanste gaten 

open. 

2. Boor gaten in de muur, 

gebruik de voor-gestanste 

gaten hiervoor als sjabloon. 

3. Bevestig het toetsenpaneel 

aan de muur met de 

meegeleverde pluggen en 

schroeven. 

4. Plaats de afdekking weer op 

het apparaat. 

Bediening 

 Voer een PIN code in en 

druk de Buitenshuis 

inschakelen knop in om het 

systeem in te schakelen als 

u de woning verlaat. 

 Voer een PIN code in en 

druk de Binnenshuis 

inschakelen knop in om het 

systeem in te schakelen als 

u in huis blijft. 

 Voer een PIN code in en 

druk de uitschakelen knop 

in om het systeem uit te 

schakelen. 

 Voor verdere instructies voor 

gebruik en informatie over 

doel en gebruik van de RFID 

chip kunt u de uitgebreide 

handleiding downloaden van 

http://www.blaupunkt.com  

 

Batterij 

1 x 3V lithium batterij 

(geïnstalleerd) 
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