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De lengte van de code is minimaal 4 en maximaal 8 cijfers.
De Mastercode kan ook gebruikt worden als toegangscode.
De lengte van de Mastercode bepaalt de lengte van alle andere codes.
Een nieuwe programmatie verwijdert alle bestaande codes.

•

Nieuwe mastercode programmeren• De lengte van de code is minimaal 4 en maximaal 8 cijfers.
1. Druk op de PROG-toets van de decoder en houdt deze toets ingedrukt.
• De Mastercode kan ook gebruikt worden als toegangscode.
2. Na 4 sec knippert de PROG-LED éénmaal,
• De de
lengte
van de Mastercode
bepaalt de lengte
3. Nog eens 20 sec later knippert
PROG-LED
een tweede
maal.van alle andere codes.
• Een nieuwe programmatie verwijderd alle bestaande codes.
4. Laat de PROG-toets los
5. Toets 1 van het klavier licht op,
PROG-LED
en de zoemer geeft een toon.
Nieuwe
mastercode brandt
programmeren
U heeft nu 30 sec de tijd om een nieuwe mastercode in te toetsen op het klavier.
1. Druk op de PROG-toets van de decoder en houdt deze toets ingedrukt.
Na 30 sec inactiviteit wordt de programmeermode
automatisch
2. Na 4 sec knippert de PROG-LED
éénmaal, afgesloten zonder iets te wijzigen
3. Nog eens 20 sec later knippert de PROG-LED een tweede maal.
aan de eventuele bestaande programmatie.

•

4. Laat de PROG-toets los
5. Toets 1 van het klavier licht op, PROG-LED brandt en de zoemer geeft een toon.

Nieuwe code/codes programmeren voor relais 1
U heeft nu 30 sec de tijd om een nieuwe mastercode in te toetsen op het klavier.
1. Druk de Mastercode in en houd de laatste cijfertoets ingedrukt (15sec) tot de zoemer
Na 30 sec inactiviteit wordt de programmeermode automatisch afgesloten zonder iets te wijzigen
een signaal geeft.
aan de eventuele bestaande programmatie
2. Laat de toets los, toets 1 licht op en de zoemer geeft een toon.
Nieuwe code/codes programmeren
voor relais
1 driemaal kortstondig onderbroken.
3. Toets binnen de 6 sec een bedieningscode
in. De zoemer
wordt
4. Binnen de 6 sec de volgende bedieningscode
intoetsen.
1. Druk de Mastercode
in en houd de laatste cijfertoets ingedrukt (15sec) tot de zoemer een
geeft.te programmeren.
5. Herhaal stap 6 om tot maximaal 60signaal
codes
2. Laat de toets los, toets 1 licht op en de zoemer geeft een toon.
6. Na de laatste code wacht u 6 sec.
3. Toets binnen de 6 sec een bedieningscode in. De zoemer wordt driemaal kortstondig
De controller verlaat de programmeermode.
onderbroken.Alle bestaande codes voor relais 1 zijn verwijderd en de
nieuwe zijn geprogrammeerd.
De controller is klaar voor gebruik.
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Nieuwe code/codes programmeren voor relais 2
1. Druk de Mastercode in en houd de laatste cijfertoets ingedrukt (15sec)
tot de zoemer een signaal geeft.
2. Laat de toets los, toets 1 licht• De
oplengte
en de
zoemer geeft een toon.
van de code is minimaal 4 en maximaal 8 cijfers.
3. Druk 4 sec toets 2 in en laat deze los.
• De Mastercode kan ook gebruikt worden als toegangscode.
4. Toets binnen de 6 sec een bedieningscode in. De zoemer wordt driemaal kortstondig onderbroken.
De lengte van de Mastercode
bepaalt de lengte van alle andere codes.
5. Binnen de 6 sec de volgende• bedieningscode
intoetsen.
• Een nieuwe
programmatie
verwijderd alle bestaande codes.
6. Herhaal stap 6 om tot maximaal
60 codes
te programmeren.
7. Na de laatste code wacht u 6Nieuwe
sec. mastercode programmeren
De controller verlaat de programmeermode. Alle bestaande codes voor relais 2 zijn verwijderd en de
1. Druk op de PROG-toets van de decoder en houdt deze toets ingedrukt.
nieuwe zijn geprogrammeerd. 2. Na 4 sec knippert de PROG-LED éénmaal,
3. Nog eens 20 sec later knippert de PROG-LED een tweede maal.
De controller is klaar voor gebruik.
4. Laat de PROG-toets los
5. Toets 1 van het klavier licht op, PROG-LED brandt en de zoemer geeft een toon.

•

Bestaande code wijzigen
U heeft nu 30 sec de tijd om een nieuwe mastercode in te toetsen op het klavier.
1. De te wijzigen code indrukken
en de laatste toets 15sec ingeduwd houden
sec inactiviteit wordt de programmeermode automatisch afgesloten zonder iets te wijzigen
2. Toets 1 licht op en de zoemerNais30actief;
aan de eventuele bestaande programmatie
3. Toets nu uw nieuwe code in.
Nieuwe
programmeren
voor relais 1
Bestaande code is verwijderd en
de code/codes
nieuwe code
is geprogrammeerd.

•

signaal geeft.
Bestaande code wissen
2. Laat de toets los, toets 1 licht op en de zoemer geeft een toon.
1. De te wissen code indrukken en3.deToets
laatste
toets 15sec ingeduwd houden
binnen de 6 sec een bedieningscode in. De zoemer wordt driemaal kortstondig
2. Toets 1 licht op en de zoemer is actief;
onderbroken.
3. Druk 4x op toets 0 (0000).
De bestaande code is gewist.

1. Druk de Mastercode in en houd de laatste cijfertoets ingedrukt (15sec) tot de zoemer een
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