Handleiding voor zender en ontvanger
Instructies voor de zender:
Iedere zender heeft een voorgeprogrammeerde standaard code. Deze code kan gewijzigd worden
naar een unieke code.
Code wijzigen:
1.
2.
3.
4.

Open de zender, en zorg dat er een batterij is aangesloten
Hou knop 1 ingedrukt
Druk driemaal kort op knop 3. De Led zal 3x knipperen
Laat knop 1 los

Standaard Code terug zetten:
1.
2.
3.
4.

Hou knop 1 ingedrukt
Hou de knop 3 ingedrukt. Na +/- 10 sec zal de Led 5x knipperen
Laat beide knoppen los
De zender is nu terug op de standaard code

Instructie voor ontvanger:
Iedere ontvanger is ingesteld op de standaard code. Als de zender een nieuwe code krijgt zal de
ontvanger op deze nieuwe code moeten worden ingesteld.

Een zender leren herkennen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Open de ontvanger en zender door de schroefjes los te draaien
Sluit de voedingsspanning op de ontvanger aan
Hou de setup knop op ontvanger ingedrukt, na een paar sec licht Led 2 op
Druk nu op een knop op de zender
Led 4 licht nu op waarneer de code herkend en opgeslagen is.
Laat de setup knop los

Alarm duur instellen:
De tijd dat het alarm blijft afgaan kan worden ingesteld.
1.
2.
3.
4.
5.

Open de ontvanger door de schroefjes los te draaien
Sluit de voedingsspanning op de ontvanger aan
Druk kort op setup knop tot Led 1 gaat branden en ontvanger gaat Piepen)
Druk nogmaals op setup, maar hou deze nu ingedrukt tot Led4 3x knippert
Druk nu een aantal maal op de setup knop, afhankelijk van de gewenste
Mode (zie Tabel). Na elke toetsdruk zal Led2 een aantal maal knipperen
6. Om de gewenste Mode te bevestigen de setup ingedrukt houden tot Led4 3x
knippert
7. Herhaal stap 3 tot 6, maar zorg nu dat Led 3 gaat branden (in stap 3)
8. Ontvanger weer goed afsluiten met de schroefjes

Aantal x
knipperen
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Mode
Aan / Uit
0,5 s Impuls
5s Timer
30 s Timer
1 min Timer
5 min Timer
15 min Timer
30 min Timer
1 uur Timer

