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Voorwoord 
Hartelijk dank voor uw aankoop van de ES-K1A. De ES-K1A is een keypad waarmee u 
uw alarmsysteem kunt inschakelen en uitschakelen, ook in de Thuismodus. 

Voordat u uw huis binnengaat, typt u uw beveiligingscode in en drukt u op de 
uitschakelknop [ ] of veegt u met de RFID-tag (los leverbaar) voor de RFID-lezer langs 
om het systeem uit te schakelen. 

Inhoud van de verpakking
Keypad x 1
AAA 1.5V batterijen x 3
Schroeven x 4
Documentatie
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Uiterlijk

RFID-lezer1 LED-lampje

Inschakelen/Ontgrendelen

Uitschakelen

Thuismodus/Ont-
grendelen

SOS-knop

1RFID-tag (125 KHz), los leverbaar. 
De keypad ondersteunt 50 RFID-tags.

Zie de aanwijzingen op pagina 9 van deze 
handleiding voor meer informatie over de 

registratie van een RFID-tag op de keypad. RFID-tag
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Achterklep

Batterijcompartiment

Schakelaar voor onbevoegd openen
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Voorbereiding voor gebruik  
De ES-K1A inschakelen

De ES-K1A werkt op 3 AAA batterijen. Vóór het eerste gebruik moet u de beschermstrip van 
de batterijen verwijderen.

1. Schroef de klep los en verwijder de klep.
2. Plaats de batterijen met de plus- en minpolen in de goede richting.
3. Sluit de klep en schroef de klep weer vast.

Opmerking
Als de schakelaar voor onbevoegd openen van de keypad is ingeschakeld, geeft deze 
een alarm af als de klep van de keypad wordt geopend. Zet het alarm in dat geval uit 
door het systeem uit te schakelen volgens de informatie op pagina 10 van deze 
handleiding.
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Installatie  
1. Verwijder de schroeven en open de klep.
2. Schroef de achterklep op een deurlijst of op een muur.
3. Bevestig de voorkant van de keypad op de achterklep met de schroeven.

Opmerking
Als de schakelaar voor onbevoegd openen van de keypad is ingeschakeld, geeft deze 
een alarm af als de klep van de keypad wordt geopend. Zet het alarm in dat geval uit 
door het systeem uit te schakelen volgens de informatie op pagina 9 van deze 
handleiding.
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Instellen 
De ES-K1A heeft 4 modi.

Normale modus
Het LED-lampje knippert iedere 5 seconden één keer.

Stand-bymodus 
In de normale modus schakelt de keypad over naar de stand-bymodus wanneer de 
keypad gedurende 35 seconden niet is bediend. Druk op de inschakelknop [ ] of op 
de thuisknop [ ] om de stand-bymodus te annuleren. Wanneer de keypad in stand-by 
staat, brandt het LED-lampje niet.

RFID-lezermodus
Druk in de normale modus op [*] op de keypad om de RFID-lezer 10 seconden lang 
te activeren: het LED-lampje gaat branden. Na 10 seconden gaat het LED-lampje uit 
aangezien de RFID-lezer automatisch wordt uitgeschakeld.

Configuratiemodus
Om de configuratiemodus in te schakelen, schakelt u de normale modus in en voert 
u uw [beheerderscode + #] in op de keypad. Het LED-lampje knippert iedere seconde 
één keer. Druk op [*] om de configuratiemodus af te sluiten en terug te keren naar de 
normale modus.

Na 30 seconden zonder bedieningshandelingen schakelt de keypad weer over in de 
normale modus.

Standaard beheerderscode: 123456

Opmerking
Juiste bediening: 1 piepje en het LED-lampje knippert één keer.
Onjuiste bediening: 2 piepjes en het LED-lampje knippert twee keer. 
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De ES-K1A registreren in het bedieningspaneel
Controleer of het bedieningspaneel in de verbindingsmodus staat (zie de 
gebruikershandleiding van het eTIGER alarmsysteem). 

Druk op de inschakelknop [ ] of op de 
thuisknop [ ] op de keypad om deze te 
ontgrendelen. 

Typ uw gebruikerscode of beheerderscode 
in op de keypad en druk dan op de 
inschakelknop [ ], de uitschakelknop [
] of op de thuisknop [ ]. U hoort een aantal 
korte piepjes: de registratie is voltooid.

Standaard beheerderscode: 123456. Standaard gebruikerscode: 1234

Het bedieningspaneel van het alarmsysteem kan op afstand worden bediend via de 
keypad nadat deze is geregistreerd op het bedieningspaneel. 

De ES-K1A verbinden met een eTIGER sirene
De ES-K1A kan worden verbonden met een eTIGER binnen- of buitensirene zodat u de 
sirene kunt inschakelen door op de [SOS]-knop te drukken op de keypad. 
Om de keypad te verbinden met een eTIGER sirene, schakelt u de verbindingsmodus 
van de draadloze sirene in (zie de handleiding van de eTIGER sirene, indien nodig). 
Druk op de inschakelknop [ ] of op de thuisknop [ ] op de keypad om de normale 
modus weer in te schakelen. Typ vervolgens [uw beheerderscode of gebruikerscode] 
en druk op de inschakelknop [ ], uitschakelknop [ ] of op de thuisknop [ ] op de 
keypad.

Voor meer informatie over sirenes en accessoires die compatibel zijn met eTIGER 
beveiligingssystemen, gaat u naar onze website etiger.com 
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Een RFID-tag registreren op de ES-K1A

1. Druk op de inschakelknop [ ] of op de 
thuisknop [ ] op de keypad om deze te 
ontgrendelen. 
Typ dan de [beheerdersode + #] om de 
configuratiemodus in te schakelen.

Standaard beheerderscode: 123456

Als u 2 piepjes hoort, heeft u de verkeerde code ingetoetst. 

2. Typ [41#]. U hoort één piepje en het LED-lampje 
gaat branden: de keypad schakelt over naar de 
verbindingsmodus.

3. Veeg de RFID-tag voor de RFID-lezer langs. 
U hoort één piepje: de verbinding is tot stand 
gebracht.

Als u twee piepjes hoort, dan was de RFID-tag al 
verbonden.

Druk op [*] om de configuratiemodus af te sluiten.

Om alle geregistreerde RFID-tags te wissen, drukt u op de inschakelknop [ ] of op de 
thuisknop [ ] op de keypad om deze te ontgrendelen en typt u de [beheerderscode+#42#]. 
U hoort één piepje: de RFID-tags zijn uit de keypad verwijderd.
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Gebruik  
De keypad kan als afstandsbediening worden gebruikt. U heeft uw gebruikerscode of 
beheerderscode nodig vóór het inschakelen of uitschakelen van het systeem of vóór 
het inschakelen van de thuismodus of stille modus.

Het systeem inschakelen

1. Druk op de inschakelknop [ ] of op de 
thuisknop [ ] op de keypad om deze te 
ontgrendelen.
2. Typ uw gebruikerscode of beheerderscode.
3. Druk op de inschakelknop [ ]. Het LED-lampje 
knippert één keer, de keypad geeft één piepje af 
en stuurt het bedieningspaneel het signaal om het 
systeem in te schakelen.

Wanneer het alarmpaneel het signaal ontvangt, geeft de sirene één piepje af en 
gaat het inschakellampje op het bedieningspaneel branden. Het alarmsysteem is nu 
ingeschakeld.

Standaard beheerderscode: 123456, standaard gebruikerscode: 1234

Het systeem uitschakelen met de keypad

1. Druk op de inschakelknop [ ] of op de 
thuisknop [ ] op de keypad om deze te 
ontgrendelen. 
2. Typ uw gebruikerscode of beheerderscode. 
3. Druk op de uitschakelknop [ ]: het LED-lampje 
knippert één keer, de keypad geeft één piepje af 
en stuurt het bedieningspaneel het signaal om het 
systeem uit te schakelen.

Wanneer het bedieningspaneel het signaal ontvangt, geeft de sirene twee piepjes af en 
gaat het uitschakellampje branden: het alarmsysteem is nu uitgeschakeld. 
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Uitschakelen met de RFID-tag

1. Druk op de inschakelknop [ ] of op de 
thuisknop [ ] op de keypad om deze te 
ontgrendelen.
2. Druk op [*] om de RFID-lezer 10 seconden lang 
in te schakelen.
3. Veeg binnen 10 seconden met de RFID-tag voor 
de lezer langs om het systeem uit te schakelen.

De RFID-lezer wordt uitgeschakeld wanneer een RFID-tag voor de lezer langs wordt 
geveegd, wanneer nogmaals op de knop [*] op de keypad wordt gedrukt of nadat 10 
seconden lang geen handelingen zijn uitgevoerd.

Thuismodus

1. Druk op de inschakelknop [ ] of op de 
thuisknop [ ] op de keypad om deze te 
ontgrendelen.
2. Typ uw gebruikerscode of beheerderscode.
3. Druk op de [ ] knop: het LED-lampje 
knippert één keer, de keypad geeft één 
piepje af en stuurt het bedieningspaneel het 
signaal om naar de thuismodus te schakelen.

Wanneer het alarmpaneel het signaal ontvangt, geeft de sirene één piepje af en gaat 
het lampje van de thuismodus branden: het alarmsysteem is nu in de thuismodus 
geschakeld.

Alle sensoren in de gewone zones worden ingeschakeld, behalve de sensoren in de 
thuiszone. De sensoren in de thuiszone worden uitgeschakeld zodat de gebruikers 
hun huis binnen kunnen gaan.

Voor meer informatie over zone-instelling kunt u de gebruikershandleiding van het 
eTiger-alarmsysteem raadplegen.
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Noodoproep
Zie de aanwijzingen op pagina 14 van deze handleiding voor meer informatie over het 
vergrendelen/ontgrendelen van de SOS-knop.

Met de SOS-knop ontgrendeld

1. Druk op de inschakelknop [ ] of op de 
thuisknop [ ] op de keypad om deze te 
ontgrendelen.
2. Druk op [SOS].
3. Het LED-lampje knippert één keer, de 
keypad geeft één piepje af en het alarm wordt 
onmiddellijk ingeschakeld.

Met de SOS-knop vergrendeld

1. Druk op de inschakelknop [ ] of op de thuisknop [ ] op de keypad om deze te 
ontgrendelen.
2. Typ uw gebruikerscode of beheerderscode.
3. Druk op [SOS] om het alarm onmiddellijk in te schakelen.

Batterijlampje
Wanneer de batterij bijna leeg is, knippert het LED-lampje iedere 5 seconden 3 keer. 
Vervang in dit geval de batterijen.
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Instellingen  

De configuratiemodus inschakelen

Druk op de inschakelknop [ ] of op de 
thuisknop [ ] op de keypad om deze te 
ontgrendelen.
Typ de [beheerdersode + #] om de 
configuratiemodus in te schakelen.

Standaard beheerderscode: 123456

Wanneer in de configuratiemodus 30 seconden lang geen handelingen worden 
uitgevoerd, dan sluit de keypad deze modus automatisch af. U kunt de configuratiemodus 
ook afsluiten door op [*] te drukken.

Vertrekvertraging  
Zodra het systeem is ingeschakeld, beginnen de detectoren met het detecteren van 
indringers. Om te voorkomen dat het alarm afgaat wanneer u uw huis verlaat, kunt u een 
vertrekvertraging instellen. Wanneer u een vertrekvertraging heeft ingesteld en op de 
inschakelknop [ ] op de keypad drukt, dan ontvangt het bedieningspaneel het signaal om 
het systeem in te schakelen pas na de ingestelde vertraging.

1. Schakel de configuratiemodus in. 
2. Typ [33+tijdvertraging in seconden+#].
3. U hoort één piepje: de configuratie is voltooid.

Om de vertrekvertraging uit te schakelen, stelt u 0 
in als vertraging.

Opmerking
De tijd kan tussen de 0 en 255 seconden worden ingesteld. Standaardinstelling: 0.
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Wanneer u de vertrekvertraging heeft ingesteld, geeft het bedieningspaneel iedere 
seconde een piepje af nadat u op de inschakelknop [ ] heeft gedrukt. Gedurende de 
laatste 15 seconden volgen de piepjes elkaar steeds sneller op. Nadat de vertrekvertraging 
is verstreken, wordt het bedieningspaneel ingeschakeld. Wanneer een vertrekvertraging 
is ingesteld voor het bedieningspaneel en voor de keypad, dan is de feitelijke 
vertrekvertraging de combinatie van beide vertrekvertragingen.

Deze instelling geldt niet voor de thuismodus.

Opmerking
Alleen de vertrekvertraging kan worden ingesteld op de keypad. De 
thuiskomstvertraging kan worden ingesteld op het bedieningspaneel (zie de 
gebruikershandleiding van het eTIGER alarmsysteem).

Vergrendelen/ontgrendelen van de SOS-knop
De SOS-knop vergrendelen

1. Schakel de configuratiemodus in. 
2. Typ [3410#].
3. U hoort één piepje: de configuratie is voltooid.
Wanneer de SOS-knop is vergrendeld, moet u 
op de inschakelknop [ ] (of op de thuisknop 
[ ]) drukken om de keypad te ontgrendelen. Typ dan 
uw beheerderscode of gebruikerscode en druk dan op 
[SOS] om het alarm in te schakelen. 

De SOS-knop ontgrendelen

1. Schakel de configuratiemodus in. 
2. Typ [3411#].
3. U hoort één piepje: de configuratie is voltooid.
Wanneer de SOS-knop is ontgrendeld, gaat het alarm 
van het bedieningspaneel onmiddellijk af zodra u op 
de inschakelknop drukt [ ] (of op de thuisknop 
[ ]) en dan op [SOS].

Opmerking
Standaardinstelling: SOS-knop is vergrendeld.
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Keypadgeluid  
Het keypadgeluid kan worden ingeschakeld en uitgeschakeld. Als het keypadgeluid 
is uitgeschakeld, dan is ook het geluid voor het voltooien van de configuratie 
uitgeschakeld.

Keypadgeluid inschakelen

1. Schakel de configuratiemodus in. 
2. Typ [3510#].
3. U hoort één piepje: de configuratie is voltooid.

Keypadgeluid uitschakelen

1. Schakel de configuratiemodus in. 
2. Typ [3511#].

Opmerking
Standaardinstelling: keypadgeluid is ingeschakeld.
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Uitschakelen met RFID-tag inschakelen/
uitschakelen

Uitschakelen van het systeem met RFID-tag inschakelen

1. Schakel de configuratiemodus in. 
2. Typ [3610#].
3. U hoort één piepje: de configuratie is voltooid.

Uitschakelen van het systeem met RFID-tag uitschakelen

1. Schakel de configuratiemodus in. 
2. Typ [3611#].
3. U hoort één piepje: de configuratie is voltooid.

Opmerking
Standaardinstelling: uitschakelen van het systeem met RFID-tag is ingeschakeld
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Gebruikerscode wijzigen  
Mogelijk heeft u een gebruikerscode nodig om het bedieningspaneel te gebruiken 
(inschakelen of uitschakelen van het systeem of inschakelen van de thuismodus). Wij 
adviseren u om de gebruikerscode vóór het eerste gebruik van de keypad te wijzigen.

1. Schakel de configuratiemodus in. 
2. Typ [38+nieuwe gebruikerscode+#].
3. U hoort één piepje: de configuratie is voltooid.

 
Opmerking
De gebruikerscode moet uit 4 cijfers bestaan. De standaard gebruikerscode is “1234”.

Beheerderscode wijzigen  
Mogelijk heeft u een beheerderscode nodig om de instellingen te wijzigen en het 
bedieningspaneel te gebruiken (inschakelen of uitschakelen van het systeem of 
inschakelen van de thuismodus). Wij adviseren u om de beheerderscode vóór het eerste 
gebruik van de keypad te wijzigen.

1. Schakel de configuratiemodus in. 
2. Typ [39+nieuwe gebruikerscode+#].
3. U hoort één piepje: de configuratie is voltooid.

Opmerking
De beheerderscode moet uit 6 cijfers bestaan. De standaard beheerderscode is 
“123456”.
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Reset  
Na een reset van de keypad worden de standaard gebruikerscode, 
beheerderscode en andere standaard instellingen hersteld. De RFID-tags die zijn 
geregistreerd, worden niet verwijderd uit de keypad.

1. Schakel de configuratiemodus in. 
2. Typ [987654321#].
3. U hoort één piepje: de configuratie is 
voltooid.

FAQ

Probleem Oorzaak Oplossing

De keypad reageert 
niet.

Batterij bijna leeg Vervang de batterij.

De min- en pluspolen 
van de batterijen zijn 
verkeerd aangebracht,

Verwijder de batterijen en 
plaats ze opnieuw volgens 
de aanwijzingen in deze 
handleiding.

De keypad is 
vergrendeld

Druk op de inschakelknop of op 
de thuisknop op de keypad om 
deze te ontgrendelen.

De keypad kan 
niet worden 
geregistreerd in het 
bedieningspaneel

Het alarmpaneel 
reageert niet

Controleer of het alarmpaneel is 
ingeschakeld.

Controleer of het alarmpaneel 
in de verbindingsmodus is 
geschakeld.

   



19

Probleem Oorzaak Oplossing

Het 
bedieningspaneel 
reageert niet 
wanneer de keypad 
wordt bediend.

De keypad is niet 
geregistreerd in het 
bedieningspaneel

Registreer de keypad in het 
bedieningspaneel aan de hand 
van de aanwijzingen in deze 
handleiding.

De keypad en het 
bedieningspaneel zijn te 
ver uit elkaar geplaatst.

Plaats de keypad en het 
bedieningspaneel dichter bij 
elkaar.

Wij adviseren u om een repeater 
te gebruiken om het bereik te 
vergroten.

Het systeem 
kan niet worden 
uitgeschakeld met 
de RFID-tag.

Er zijn geen RFID-tags in 
de keypad geregistreerd.

Registreer de RFID-tag in het 
bedieningspaneel aan de hand 
van de aanwijzingen in deze 
handleiding.

De RFID-lezer is 
uitgeschakeld.

Schakel de configuratiemodus 
in en schakel de functie "Enable 
/ Disable deactivation by RFID 
tag" [Inschakelen/Uitschakelen 
met RFID-tag] in.

De keypad is 
vergrendeld.

Druk op de inschakelknop of op 
de thuisknop en dan op [*] vóór 
het uitschakelen.

De keypad kan 
niet worden 
geconfigureerd.

De keypad is niet 
ontgrendeld.

Lees de aanwijzingen in deze 
handleiding.

De keypad schakelt 
de configuratiemodus 
niet in.

Lees de aanwijzingen in deze 
handleiding.

De keypad kan 
niet inschakelen, 
uitschakelen of 
de thuismodus 
inschakelen.

U heeft geen 
beheerderscode 
of gebruikerscode 
ingevoerd vóór de 
bewerking.

Typ uw gebruikerscode of 
beheerderscode voordat u een 
bewerking gaat uitvoeren.
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Onderhoud
Voor een veilig gebruik en een lange levensduur van de ES-K1A raden wij u aan om 
onderstaande aanwijzingen op te volgen.

Gebruiksinformatie
Algemene informatie

- Deze keypad moet vóór het eerste gebruik worden geregistreerd in het 
bedieningspaneel van het eTIGER alarmsysteem.

- De voeding van deze keypad kan het bereik van het draadloze signaal beïnvloeden.
- Deze keypad werkt op 3 x AAA batterijen.
- Deze keypad is compatibel met eTIGER Secual alarmsystemen.
- Verwijder de beschermstrip van de batterijen vóór het eerste gebruik.
- Om overlast te voorkomen, dient u alleen op de [SOS] knop te drukken als dit echt 

nodig is.
- Controleer de keypad regelmatig om na te gaan of het systeem goed werkt in een 

noodgeval.
- Deze keypad is niet waterdicht en vochtbestendig. Plaats de keypad op een donkere, 

koele en droge plaats.
- De behuizing van deze keypad is gemaakt van ABS-kunststof. Houd de keypad uit de 

buurt van fel licht voor een langere levensduur.

Beperkingen
- Deze keypad is niet bestand tegen explosies. Houd de keypad uit de buurt van vuur en 

ontstekingsbronnen.
- Houd de keypad uit de buurt van voorwerpen die warmte of elektromagnetische 

straling afgeven zoals verwarmingen, airconditioners, magnetrons, enz.

Informatie over recycling
- Verwijder de keypad volgens de plaatselijke afvalvoorschriften.
- Demonteer het product niet als u geen gekwalificeerde monteur bent.
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Onderhoud
Maak de keypad schoon met een droge, zachte doek of tissue. Als de keypad vuil is, 
neem deze dan af met een zachte doek en een sopje en veeg de keypad droog met 
een droge doek.

Normen

Dit product is voorzien van het afvalscheidingssymbool voor elektrische en 
elektronische apparatuur (WEEE-logo). Dit betekent dat dit product moet worden 
verwijderd volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG. Zo kan het worden gerecycled 
of worden gedemonteerd om de schadelijke gevolgen voor het milieu zoveel mogelijk 
te beperken.  Neem voor meer informatie contact op met uw gemeente. Elektronische 
producten die niet gescheiden worden verwijderd zijn schadelijk voor het milieu en 
de gezondheid omdat ze gevaarlijke stoffen bevatten.

Conform de Europese regelgeving. Dit product voldoet aan de belangrijkste eisen en 
andere relevante bepalingen van de Richtlijn 1999/5/EG.

Dit product is ontworpen en vervaardigd volgens de richtlijn 2002/95/EG van het 
Europees Parlement en de Raad ten aanzien van het gebruik van bepaalde gevaarlijke 
stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (RoHS-richtlijn - RoHS). Er wordt 
vanuit gegaan dat het product voldoet aan de maximum concentratievoorschriften 
die zijn vastgesteld door het Europese technische aanpassingscomité (TAC).

Gemaakt in China.

Aan de foto’s, afbeeldingen en tekst kunnen geen rechten worden ontleend. ETIGER 
en het ETIGER-logo zijn geregistreerde handelsmerken en het eigendom van ETIGER.
Copyright © 2015 ETIGER. Alle rechten voorbehouden.



 
 

De gebruikershandleiding is ook in andere talen beschikbaar op
www.etiger.com/eu/support

ETIGER EUROPE
Rue de la Loi, 25, 7100 La Louvière, Belgium

service@etiger.com
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