SNABBGUIDE PROGRAMMERING AV KODLÅS FCT 10 BS (RADIO)
1. Aktivera kodlåset
Kodlåset levereras alltid oaktiverat. Det måste även aktiveras efter att batteriet varit urkopplat.
Aktivera kodlåset genom att mata in den åttasiffriga IB-koden och därefter trycka på ”nyckel”knappen. Kodlåset är alltid levererat med IB-koden 1 2 3 4 5 6 7 8. Den koden går att ändra i ett senare
skede. Viktigt: glöms IB-koden bort, går kodlåset ej att använda mer.
Exempel ( 1 2 3 4 5 6 7 8 + ”nyckel” )
2. Mata in manövreringskod
Manövreringskoden är den kod man vill använda för att manövrera porten (få kodlåset att sända en
signal). I exemplet nedan har vi valt koden 6 5 4 3 2 1. Eftersom kodlåset kan hantera upp till 10 st
olika signaler måste man även tilldela manövreringskoden en minnesplats (0-9). Detta görs i samband med inmatning av manövreringskoden. I exemplet nedan kommer vi använda minnesplats 0.
Exempel:
(”nyckel”+ 1 2 3 4 5 6 7 8 +”nyckel”+ 0 +”nyckel”+ 6 5 4 3 2 1 +”nyckel”)
IB-kod

Minnesplatsnummer

Manövreringskod

3. Tilldela minnesplatsen en radiosignal
Radiosignalen överförs alltid från en befintlig handsändare till kodlåset. Se till att sändarens radiosignal fungerar som den är tänkt före överföring till kodlåset. Exempel:
- Mata in manövreringskoden 6 5 4 3 2 1.
- Håll handsändaren nära kodlåset och håll sändarknappen intryckt.
- Tryck in ”nyckel”-knappen och håll den intryckt.
- Kodlåset ger nu ifrån sig korta signalljud under 4 sek, därefter en längre signal.
- Släpp alla knappar och vänta på att kodlåset efter 10 sek. ger ifrån sig ytterligare en signal.
4. Handhavande
För att manövrera porten: tryck manövreringskod + ”nyckel”-knappen. Kodlåset ger nu ifrån sig ett
kvitter samtidigt som den sänder iväg en radiosignal. Efter en ovanstående inmatning kommer kodlåset inta ett säkerhetsläge, vilket innebär att du inom 10-15 sek kan trycka på valfri knapp och radiosignalen kommer att sändas ytterligare en gång. Säkerhetsläget förlängs med ytterligare 10-15 sek. efter
en sådant förfarande.
5. Batteribyte mm.
Då kodlåset varit strömlöst, måste det aktiveras enl. punkt 1. Om fel IB-kod slås in mer än 3 gånger,
låser sig kodlåset. Det måste då tömmas på ström helt innan nya försök kan göras. Det kan göras
genom att kortsluta batterianslutningen och samtidigt trycka på sifferknapparna, eller att man låter
kodlåset ligga i flera timmar utan batteriet anslutet.
OBS! Tänk på att GSM-telefoner kan störa kodlås och handsändares radiotrafik.

