SNABBGUIDE PROGRAMMERING AV KODLÅS RCT3B
(RADIO 3-KANALER)
Kodlåset levereras med manövreringskoderna (fyrsiffriga) för de tre kanalerna förprogrammerade
enligt följande:
Kanal 1 = Kod 1 2 3 4
Kanal 2 = Kod 2 3 4 5
Kanal 3 = Kod 3 4 5 6
1. Ändra den förinställda manövreringskoden till en personlig kod
Manövreringskoden är den kod man vill använda för att manövrera porten (få kodlåset att sända en
signal). I exemplet nedan har vi valt den nya personliga koden 4 4 4 4.
Exempel (”nyckel” + 1 2 3 4 + ”nyckel” 4 4 4 4 ”nyckel” 4 4 4 4 +”nyckel”)
Ursprunglig kod

Ny kod

Ny kod

(för att ändra kanal 2 börjar man med 2st nyckeltryck och för kanal 3, 3st nyckeltryck)
OBS! Var noga med att indikeringslampan lyser för varje knapptryckning.
2. Programmering av motorns inbyggda mottagare mot kodlåset.
1) På motorn: tryck kort på knappen ”P”. Lysdioden blinkar långsamt under upp till 20 sekunder (klart
för programmering).
Anm.: Om motorns belysning var tänd, släcks den under programmeringen.
2) Inom dessa 20 sekunder skall en manövreringskod på kodlåset tryckas in, och sänds med nyckelknappen intryckt under några sekunder. Om kodlåsets signal kan programmeras går den långsamma
blinkningen på motorns lysdiod över i ett snabbt blinkande (under upp till 15 sekunder).
3) Inom dessa 15 sekunder skall man trycka en gång till på valfri knapp på kodlåset. Om mottagaren
registrerar samma kod igen övergår motorns lysdiods snabba blinkning i en extra snabb blinkning
(under omkring 4 sekunder).
4) När den extrasnabba blinkningen upphört är den aktuella kanalen inprogrammerad och lysdioden
återtar den indikering som gällde före programmeringen.
5) Vänta minst 15 sekunder tills kodlåset återgått till viloläge och genomför sedan ett funktionsprov.
Om det inte fungerar upprepas programmeringen enligt instruktionen ovan.
3. Handhavande
För att manövrera porten: tryck manövreringskod + ”nyckel”-knappen. Kodlåset ger nu ifrån sig en
serie signaler samtidigt som den sänder iväg en radiosignal. Detta ses genom att indikeringslampan
flimrar.
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.

