PROGRAMERA KODLÅSET/BYTA KOD
FÖLJANDE STEG MÅSTE UTFÖRAS FÖR ATT AKTIVERA KODLÅSET!
Ni kan inte slå in den koden ni vill ha från början, ni måste först följa
manualen, sedan kan ni byta kod till den ni vill ha.
1) Tryck på ”C-knappen” på displayen på motorn. Då kommer texten ”SU” fram i
displayen.
2) Tryck 11 pil vänster på kodlås, 2 gånger.
3) ”SU” kommer att blinka på motordisplayen.
4) Testa 11 pil vänster. För att kontrollera att det fungerar.
För 2 st portar använd:
5) Tryck på ”C-knappen” på displayen på motorn. Då kommer texten ”SU” fram i
displayen.
6) Tryck 22 pil höger på kodlås, 2 gånger.
7) ”SU” kommer att blinka på motordisplayen.
8) Testa 22 pil höger. För att kontrollera att det fungerar.

BYTE AV KOD PÅ KODLÅS
1) Håll in 0:an, tryck in vänster pil, släpp vänster pil. Håll in 0:an ca 5 sek till och sedan
släpp.
2) Tryck 11 pil vänster
3) Slå in ny kod (2-8 siffror) pil vänster, 2 gånger.
För 2 st portar använd:
4) Håll in 0:an, tryck in höger pil, släpp höger pil. Håll in 0:an ca 5 sek till och sedan släpp.
5) Tryck 22 pil höger
6) Slå in ny kod (2-8 siffror) pil höger, 2 gånger.

___________________________________________________________

*MONTERING AV KODLÅS – TILLBEHÖR
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Peta upp den svarta täckbrickan.
Släppa de 2 st insex skruvarna.
Ta loss kodlåset från bakstycket.
Håltagning av bakstycket.
Skruva upp bakstycket på väggen.
Skruva fast kodlåset i bakstycket.
Montera svarta täckbrickan.

EGENSKAPER

• En knapp for att öppna, stänga och stoppa på motorn.
• LED-belysning som stängs av automatiskt efter tre minuter efter körning av port.
• Enkel reglering av manöverkraften/Enkelt reglerad hinderdetektering.
• Likströmsmotor på 24V som arbetar tyst och smidigt, med mjuk START och STOPP.
• Skydd mot överbelastning och överhettning.
• LED-display - enkel funktionsprogrammering.

TEKNISKA DETALJER

Använd jordat El-uttag.

BYTE AV BATTERIER I FJÄRRKONTROLL

BYTE AV BATTERI KODLÅS.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Peta upp den svarta täckbrickan.
Släpp de 2 st insex skruvarna.
Ta loss kodlåset.
På baksidan finns batteriluckan. Skruva upp den.
Plocka ut batterierna.
Tryck till låsfjädern.
Sätt i nya batterier.
Montera ihop kodlåset i omvänd ordning.

