LAMETEK KOODIAVAAJAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

Tämä koodiavaaja on kaksi kanavainen. Eli voit ohjata yhdellä koodiavaajalla kahta nosto-ovea. Tuote
soveltuu rakenteensa puolesta sekä sisä- että ulkoasennukseen (suojausluokka IP54). Koodiavaaja toimii
paristoilla, pariston tyyppi CR2032, 3V (2 kpl). Tämän lähettimen kantama on noin 40 metriä, pariston
varauksen ollessa täysi.
KOODINÄPPÄIMISTÖN OHJELMOINTI
Tämä koodiavaaja on yhteensopiva seuraavien Lametek-easylift avaajien kanssa: 800N, 1000N, 1200N ja
1400N.
Ohjelmoinnin aloittaminen:
Koodiavaaja otetaan käyttöön samalla tavalla kuin muutkin langattomat koodiavaimet. Tästä löytyy
lisätieto easylift-moottorin mukana tulleessa asennus/käyttöohjeessa (s. 9). Eli paina nostomoottorissa
olevaa code-painiketta lyhyesti. Moottori on oppimistilassa. Tämän jälkeen valitaksesi kanavan 1 käyttöösi,
paina 11 ja nuoli vasemmalle, toista painamalla 11 ja nuoli vasemmalle. Ohjelmoinnin onnistumisen
merkiksi koodinäppäimistöstä kuuluu pitkä yhtenäinen "piip" ääni. Jos ohjelmointi epäonnistui kuuluu sen
sijaan 5 lyhyttä piippausta. Vastaavasti toisen kanavan ohjelmointiin toimitaan muuten samalla tavalla,
mutta painetaan 22 ja nuoli oikealle. Ohjelmoitaessa laite hyväksyy 6 sekunnin viiveen toimintojen välissä.
Mikäli aika ylittyy, on ohjelmointi aloitettava alusta.
Koodin muuttaminen:
Koodin muuttaminen kanavalle 1: Paina 0 pohjaan ja pidä sitä alas painettuna samalla, kun painat ja
vapautat vasemmalle osoittavan nuoli näppäimen. Tämän jälkeen vapauta 0 näppäin. Syötä sen jälkeen
tehdasasetuksena ollut koodi eli 11 ja nuoli vasemmalle. Tämän jälkeen syötä haluamasi 4 - 8 numerosta
koostuva koodi ja paina nuoli vasemmalle. Tämän jälkeen syötä uusi koodi uudelleen ja paina nuoli
vasemmalle. Kanavan 2 ohjelmointi tehdään vastaavalla tavalla. Oletus koodi oli kanavalle 2, 22 ja nuoli
oikealle. Voit valita saman koodin molemmille oville ja vain nuoli näppäimillä valita kumpaa kanavaa käytät.
Jos jätät numeron paikalle tyhjää, ovi avautuu ilman mitään koodia, vain nuoli näppäimiä painamalla (tätä
emme suosittele, sillä nostomoottori toimii tilan lukituksena). Hyväksytystä koodin muuttamisesta kuulet
kolme pitkää piippausta koodinäppäimistöstä.
Pariston kesto vaihtelee käyttölämpötilan mukaan. Se on tyypillisesti 1 - 3 vuotta. Laite varoittaa alhaisesta
pariston varauksesta käytönyhteydessä 10 lyhyellä piip äänellä. Saat lisätietoja tuotteistamme osoitteessa
www.lametek.fi tai olemme kiitollisia myös palautteestasi tuotteisiimme liittyen. Myös palautteen voit
lähettää samassa osoitteessa.

