Tastatur for trådløs system 2600.0982
Dette tastatur indeholder 2 koder som kan aktivere en eller to
udgange på modtager 2600.0982 eller 2600.0975 (på modtageren
bestemmes om koden skal køre som PULS eller TIL/FRA).
Koden kan være 1 - 8 cifre med 1 ciffer som minimum.
Rækkevide i fri luft ca. 100 meter.
Normal levetid for batteri er ca. 2 år med 10 aktiveringer pr. dag.
Tastaturet kan installeres inde og ude.
Indkod derfor tastaturet først og test det på den overflade du vil
have det installeret på ( husk ikke på metal ) Hvis tastaturet
fungerer 10 gange i træk, kan du godt skrue det fast.
Betjening af tastatur enhed!
Bestillings nr. 2600.0984
Koden er en kombination af cifrene 0 til 9 plus aktivering ◄ eller ► til at sende kommando!
Kanal 1 skal bruger trykke kode + ◄
Kanal 2 skal bruger trykke kode + ►
Hvis du taster kode 1 men afslutter ► vil det ikke fungere. Koden og pilene skal passe sammen.
Fabriks koden er ved levering 11 for ◄ kanal 1
Fabriks koden er ved levering 22 for ► kanal 2
Ændring af kode 1 ◄
Tryk ”0” og hold den nede imens ◄ nedtrykkes
Slip ”0”
Indtast fabriks koden 11 + ◄
Indtast ny kode + ◄ (maksimum 8 cifre)
Gentag ny kode + ◄
Test kode + ◄
Ændring af kode 2 ►
Tryk ”0” og hold den nede imens ► nedtrykkes
Slip ”0”
Indtast fabriks koden 22 + ►
Indtast ny kode + ► (maksimum 8 cifre)
Gentag ny kode + ►
Test kode + ►
Lyd signaler fra tastatur:
1 kort beep
Tastatur tone ved tryk
1 lang beep

Auto power-off

3 lange beep

Ændring af kombination bekræftet

5 korte beep

Fejl ved indtastning eller ændrings funktion

10 hurtige beep Batteri lav advarsels signal – Nyt batteri monteres
Ved indprogrammering til 2600.0982 skal koden på tastatur aktiveres 1 gang for hver kode

Reset til fabriksværdi
Tilbage til fabriksværdi
Tryk tasten ind i 5 sek. indtil langt bib høres, herved er tastaturet tilbage til de normale koder
Fabriks koden er ved levering 11 for ◄ kanal 1
Fabriks koden er ved levering 22 for ► kanal 2
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