HANDLEIDING CODESLOT
1. Aansluiten
Sluit de kabeltjes als volgt aan:
Rood
Blauw + Groen (buitenste groene kabeltje)
Wit

24V
GND
PB

1. Instellen programmeercode
We beginnen met het instellen van een nieuwe programmeercode. Vanuit de fabriek is deze ingesteld
op 123456. Om veiligheidsredenen is het handig om deze code te wijzigen. Noteer deze code goed,
zonder deze code kunt u namelijk niets meer instellen in het codeslot!
- Het linker rode lampje brandt
- Druk # # # #
- Het groene lampje gaat nu branden
- Druk 1 2 3 4 5 6 #
- Het groene lampje gaat nu knipperen
- Nu zit je in het hoofdprogramma.
Nu gaan we de programmeercode wijzigen:
- Druk op 0
- Kies een nieuwe toegangscode (deze moet bestaan uit 6 cijfers, als voorbeeld geven we
456789)
Druk: 456789 # 456789 #
- Druk op * (het programma wordt nu verlaten)
- De nieuwe programmeercode is nu ingesteld.
2. Instellen toegangscode
- Herhaal de stappen van nr. 1 maar nu met de zojuist ingestelde code
- Het groene lichtje knippert.
- U kunt nu zelf de toegangscode bepalen, wij geven als voorbeeld de code 147258
- Druk op 6 147258 # 147258 #
- Het codeslot geeft nu 3 korte piepjes en het groene lichtje knippert
- Druk op * (het programma wordt nu verlaten)
3. De toegangskaart werkt vanzelf, deze hoeft u niet in te stellen.
Mocht de kaart niet werken volg dan de volgende stappen:
- Druk # # # # 1 2 3 4 5 6 # (gebruik de door u ingevoerde programmeercode!)
- Het groene lampje knippert nu
- Druk op 1
- Haal de kaart voor het codeslot langs
- Druk op * (het programma wordt nu verlaten, het rode lampje brand weer)

4. De kaart is nu klaar voor gebruik. Om de garagedeur te openen toetst u alleen de toegangscode
gevolgd door # of gebruikt u de kaart.
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Op al onze overeenkomsten verklaren wij
onze algemene voorwaarden van toepassing.
Zie: www.handelshuisderooij.nl/
algemene-voorwaarden.html

