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Beskrivning:

Detta trådlösa kodlås är kompatibelt med interna och externa radiosignalsmottagare från Doorhan
och används för att på avstånd öppna och stänga garageporten via radiofrekvens 433 MHz.
Kommandot skickas först efter att man angett åtkomstkoden följt av kanal (* eller #). Fabrikskoden är
0 0 0 0. Om åtkomstkoden angetts korrekt piper kodlåset två gånger och tangenterna lyser upp grönt.
Vid felaktig inmatning piper kodlåset fyra gånger och knappsatsen lyser upp rött. Det trådlösa kodlåset
kan användas till att styra två olika maskiner med radiomottagare från Doorhan.
VIKTIGT! Efter att åtkomstkoden omprogrammerats, är det viktigt att den nya koden noteras och
sparas för framtida bruk.

Teknisk data:
Frekvens
433MHz
Batteri
2st 3V, CR2032
Strömförsörjning*
12/24 V
<2µA
Strömförbrukning
IP54
IP-klass
Minus 20° till plus 55°
Temperaturområde
Upplyst knappsats med LED-dioder.
Hörbar återkoppling under bruk.
2 radiokanaler, programmerbara åtkomstkoder på 2 till 8 tecken.
1 direkt kommando.
* Det är möjligt att ansluta extern strömkälla via terminal CN1.

Installation:
1.
2.

Öppna kodlåsets front.
Avlägsna ramen runt knappsatens försiktigt med en lite spårmejsel.

3.
4.
5.

Slruva ur de fyra skruvarna och dela försiktigt kodlåset.
Skruva upp kodlåsets bottenplatta på lämpligt avstånd från radiomottagaren.
Montera ihop kodlåset i omvänd ordning.

Programmering:
Programmera ny åtkomstkod:
Tryck in och håll inne * och # i ca 5 sekunder tills det röda ljuset i knappsatsen blinkar långsamt.
Knappa in fabriksprogrammerad kod 0 0 0 0 och tryck # och det röda ljuset blinkar snabbare. Knappa
in ny kod följt av # och det röda ljuset lyser fast i 2 sekunder. Du har nu bytt åtkomstkod. Om du vill
byta kod från en kod du själv valt skall du byta ut 0 0 0 0 mot den koden du själv valt. 0 0 0 0 är
endast giltig vid första omprogrammeringen.
Programmera in kodlåset mot garageportsöppnaren:
Tryck och håll inne "R" på garageportsöppnaren i 3
sekunder. Indikator "3" lyser fast. Släpp "R".
Tryck åtkomstkod följt av #, indikator 3 blinkar en gång.
Tryck åter åtkomstkod och #, indikator "3" slocknar. För
att programmera kanal två (*) upprepa dessa steg men
byt ut # mot *.
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