Kodetastatur til Edlandsåpneren 150
Installasjon
Kodetastaturet kan monteres både ute og inne.Før man fysisk monterer kodetastaturet på vegg e.l.
er det smart å teste bruk og rekkevidde. Ha i bakhodet at rekkevidden kan svekkes med 25-30 % ved
svakt batteri. Estimert rekkevidde utendørs er opptil 100 meter (åpent landskap) og 20 meter
innendørs.
Bortsett fraavstanden tilmotoren, børapparatet ikkevære plasserti nærhetenav eller på
metallkonstruksjoner, som kan ha en skjermende effekt på signalet.
Kodetastaturbruk
Bruken av tastaturet er basert på tallkombinasjoner fra 0-9. Når koden er tastet inn trykker man
«bekreft» med pil venstre ( ) eller høyre ( ) for å sende kodesignalet til motoren.
Kanal 1 hvis man taster venstre ( ) pilKanal 2 hvis man taster høyre ( ) pil
Koden blir kun overført hvis korrekt kode har blitt tastet. Hvis man taster feil kode vil man høre et
varselsignal idet man trykker ( ) eller ( )
Når man taster koden, bør ikke mer enn 6 sekunder mellom hvert tastetrykk ha passert. Blir dette
overskredet må man begynne forfra igjen.

Programmering av kode (Kanal 1)







Trykk og hold inne «0» samt derettertrykk og slipp venstre pil ( )
Slipp «0» tasten
Tast inn koden som er standard (Fabrikkinnstilling: 11) og trykk på ( )
Tast inn ny kode (opptil 8 siffer) og trykk på ( )
Gjenta ny kode og trykk på ( )
3 lange toner bekrefter at ny kode er satt

Programmering av kode (Kanal2)



Samme prosedyre som Kanal 1 bare trykk høyre pil ( )
Fabrikkinnstilling (22)

Tips:



Hvis samme kode programmeres på begge kanaler kan man trykke på enten venstre eller
høyre pil, for å åpne porten.
Hvis ingen tallkombinasjoner er programmert kan man åpne porten ved kun å trykke
henholdsvis høyre eller venstre pil. Uten først å taste kode.

Endring av kode


Samme prosedyre som kanal 1 men fabrikkinnstillingskoden er nåværende kode

Bruk av kodetastatur


Tast koden (Kanal 1 eller 2) og trykk på respektiv pil (venstre ( ) eller høyre ( ))

Sammenkobling med motor





Trykk «CODE» på motor, displayet viser «Su»
Tast koden (Kanal 1 eller 2) på tastaturet,trykk på respektiv pil(venstre( ) eller høyre())
Gjenta koden og pil.«Su» blinker som viser at kodetastaturet har blitt sammenkoblet
Displayet viser (- -) som bekrefter atinnstillingen er fullført

Lydsignaler
1 kort tone
1 lang tone
5 korte toner
10 raske toner

Status
Tastatur lyd
Automatisk strøm av/ bekreftelse av kodeendring
Feil kode tastet / feil programmering av kode
Svakt batteri signal. Skift til nye

