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Kodlås
Garageportsmotor Modern
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Krispol kodlås

1. Produktbeskrivning
Denna sändare har 2 kanaler som sänder en signal när rätt kod inmatats.
Enheten kan användas både inom- och utomhus.
För högsta säkerhet används en rullande kod mellan kodlåset och garageportsmotorn.
Uppskattad räckvidd är 200 meter utomhus och 30 meter inomhus.
Uppskattad livslängd på batterierna är 2 år.

Ljudsignaler:
1 kort pip Signal från tryck på någon siffra
1 långt pip Bekräftelse av korrekt inslagen kod 
5 korta pip Felaktigt inslagen kod
2 låga pip Varning för svagt batteri

2. Installation
Innan enheten skruvas fast permanent, rekommenderas att prova den från sin tänkta placering så att räckvidd och funktion inte är ett problem.
Ta i beaktning att räckvidden minskas med 25-30% när batterierna börjar bli svaga.

Placering:
Förutom avståndet till mottagaren spelar placeringen roll för funktionen. Kodlåset bör inte placeras i närheten av, eller ännu värre, i kontakt 
med metall då denna kan ha en avskärmande effekt.
Kodlåset har klass IP54 vilket gör att den kan placeras utomhus. Skydda gärna med en liten huv i utsatta lägen.

3. Användning
Kodlåset kan programmeras med egna koder, (serier av siffror), bestående av 1 till 8 siffror.
När korrekt kod slagits in bekräftas den med pil vänster eller pil höger för att sända signalen till mottagaren.

- Sänder på kanal 1 om ”pil vänster” trycks in.
- Sänder på kanal 2 om ”pil höger” trycks in.

Kodlåset fungerar endast om exakt rätt kod slagits in, dvs rätt antal siffror i rätt följd. 
Kommer man på att fel siffra slagits in, tryck ”pil vänster” eller ”pil höger” för att avbryta oh börja om från början.

Det får gå max 6 sekunder mellan varje intryckt siffra för att fullfölja inknappningen.
Skulle det gå längre tid blir koden avbruten och man måste börja om från början.

De fabriksinställda koderna är följande:
Tryck 11 och ”pil vänster” för att använda kanal 1.
Tryck 22 och ”pil höger” för att använda kanal 2.

4. Byta kod
Gör enligt följande för att byta kod på kanal 1. (”pil vänster”)
- Tryck och håll nere 0 och sedan ”pil vänster”. En ihållande signal ljuder.
- Släpp båda knapparna
- Slå in nuvarande kod 11 och tryck sedan ”pil vänster”
- Slå in ny kod, max 8 siffror och tryck ”pil vänster”
- Slå in den nya koden igen och tryck ”pil vänster” (om allt är korrekt ska en ihållande bekräftelseton höras).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Gör enligt följande för att byta kod på kanal 2. (”pil höger”)
- Tryck och håll nere 0 och sedan ”pil höger”. En ihållande signal ljuder.
- Släpp båda knapparna
- Slå in nuvarande kod 22 och tryck sedan ”pil höger”
- Slå in ny kod, max 8 siffror och tryck ”pil vänster”
- Slå in den nya koden igen och tryck ”pil vänster” (om allt är korrekt ska en ihållande bekräftelseton höras).

För att öppna port på kanal 1. 
- Tryck in koden för kanal 1.
- Tryck ”pil vänster”

För att öppna port på kanal 2.
- Tryck in koden för kanal 2.
- Tryck ”pil höger”


