
Codeerapparaat

Spanning: 10-36V ACDC.
Stroomverbruik standby: Radio Wakker 16 m/a - Radio Slaapstand 4.5 m/a.
Frequentie: 433,39 MHz.
Opslag afstandsbediening: 200 afstandsbedieningen / 4 x e-Loops / 4 x Keypads / 4 x Entry Knoppen.
Toewijzing opslagruimte voor afstandsbedieningen: Elke remote kan worden ingesteld op een unit nummer ID.
Relais: 1-amp contact rating, COM en N/O aansluitingen x 2 relais (Pulse, Latch en Hold-modi).
e-Loop: Rechtstreeks aansluiten op e-Loop om instellingen te wijzigen.
Lock out functie: Mogelijkheid om bepaalde gecodeerde apparaten op afstand te vergrendelen 1.

Specificaties

Apparaat coderen: Draai de draaiknop met de wijzers van de klok mee naar CODE DEVICE en druk vervolgens op PB (Remote Push Button).
CODE LEARN wordt weergegeven en de groene LED knippert om de codeervolgorde aan te geven.

Schermweergave in
operationele modus>

Om de remote handset te coderen:
Druk eenmaal op de knop op afstand > op het scherm verschijnt ACCEPT REM 1, daarna verschijnt op het scherm CONFIRM REM 1.
Druk nogmaals op de knop op afstand en het scherm zal REM 1 CODED tonen.
U kunt dan verder gaan met een tweede afstandsbediening waarbij ACCEPT REM 2 zal verschijnen. Indien geen andere
knoppen worden ingedrukt, zal CODE DEVICE na 5 seconden naar het hoofdscherm terugkeren.

Om e-Loop te coderen - tweede optie:
Draai de draaiknop naar CODE DEVICE en druk dan op PB, CODE LEARN zal worden weergegeven. Druk 
nu op de knop e-Loop CODE-knop en laat los. Het scherm zal E-LOOP CODED weergeven en terugkeren 
naar het hoofdscherm, (voor commerciële e-Loop gebruikt u de bijgeleverde magneet om de CODE-knop 
te activeren).

Om e-Loop te coderen - eerste optie:
Draai de draaiknop naar CODE DEVICE en houd vervolgens de e-Loop naast de antenne van de 
zendontvanger. Druk nu op PB en laat los. Het display toont E-LOOP CODED. CODE DEVICE zal afsluiten 
en terugkeren naar het hoofdscherm.
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Menu-opties
Om MENU-opties binnen te gaan, draait u naar ENTER MENU en drukt u vervolgens op PB

1. GECODEERDE APPARATEN
Druk op PB om naar het submenu te gaan / draai aan de draaiknop om opties te selecteren / druk op PB om opties te 
bevestigen of te verlaten.
Opties submenu:

2. RELAY FUNCTIE (Met de opties in dit menu kunt u het relais instellen op puls, hold of lock, en de pulsduur instellen)
Druk op PB om naar het submenu te gaan / draai aan de draaiknop om opties te selecteren / druk op PB om opties te bevestigen of te verlaten.
Opties submenu:

3. ELOOP INSTELLINGEN
Druk op PB om naar het submenu te gaan / draai aan de draaiknop om opties te 
selecteren / druk op PB om te bevestigen of om opties te verlaten. Opties submenu:

Hoofdmenu selectie

Puls = relais pulse gedurende
1 seconde wanneer
transmissie wordt ontvangen.
Hold = relais stopt terwijl
transmissie aanwezig is.
Latch = relais aan bij
signaalontvangst / relais o. bij
signaalontvangst.

4. RADIO INSTELLINGEN (Hiermee kunt u de ontvanger in de slaapstand zetten om de stand-by stroom te verminderen)
Druk op PB om naar het submenu te gaan / draai aan de draaiknop om opties te selecteren / druk op PB om te bevestigen of om 
opties te verlaten. Opties submenu:

5. TESTMODUS (Hiermee kunt u de signaalsterkte testen of storingen op de achtergrond controleren en ook elke relaisactivering testen)
Druk op PB om naar het submenu te gaan / draai aan de draaiknop om opties te selecteren / druk op PB om te bevestigen of om opties te 
verlaten.
Opties submenu:
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1. CODED DEVICES sub menu
ALLOCATIE-optiesmenu (Met dit menu kunt u een apparaat op relais 1 of relais 2 instellen)

TOEWIJZEN KNOP:
Druk om in te voeren, scherm toont RELAY 1 / BUTTON 1.
Druk op PB om de selectie te openen, draai aan de draaiknop om het knopnummer te wijzigen, druk op de draaiknop om te bevestigen en ga naar. RELAIS 2 / KNOP 2.
Druk op PB om de selectie te openen of draai aan de draaiknop om naar ALLOCATE LOOP te gaan.

ALLOCATE LOOP:
Druk op de draaiknop om de selectie te openen, het scherm zal RELAY 1 / LOOP 1 weergeven.
Druk op PB om de selectie te openen, draai aan de draaiknop om te wijzigen, dan op PB om de selectie te verlaten.
Draai aan de draaiknop om LOOP 2 te selecteren en volg dezelfde procedure (er kunnen maximaal 4 lussen worden toegewezen - standaard voor alle lussen is RELAY 
1).
Draai om naar het EXIT MENU te gaan, druk dan op PB om terug te keren naar het submenu.

TOEWIJZEN VAN HET TOETSENBORD:
Druk op de draaiknop om de selectie in te voeren, het scherm zal KEYPAD 1 / RELAY 1 weergeven.
Druk op PB om de selectie te openen, draai aan de draaiknop om te wijzigen, druk dan op PB om de selectie te verlaten.
Draai aan de draaiknop om KEYPAD 2 te selecteren en volg dezelfde procedure (maximaal 4 keypads kunnen worden toegewezen - standaard voor alle keypads is 
RELAY 1).
Draai om naar EXIT MENU te gaan en druk dan op PB om terug te keren naar het submenu.

ALL0CATE E-ENTRY:
Druk op de draaiknop om de selectie in te voeren, het scherm toont E-ENTRY 1 / RELAY 1.
Druk op PB om de selectie te openen, draai aan de draaiknop om te wijzigen, druk dan op PB om de selectie te verlaten.
Draai aan de draaiknop om E-ENTRY 2 te selecteren en volg dezelfde procedure (er kunnen maximaal 4 e-Entry afstandsbedieningen worden toegewezen - standaard 
voor alle e-Entry
afstandsbedieningen is RELAY 1). Draai om naar EXIT MENU te gaan en druk dan op PB om terug te keren naar het submenu.

AFSTAND WISSEN:
Druk op PB om in te voeren, op het scherm verschijnt DELETE REMOTE 1.
Draai de draaiknop naar rechts om het afstandsbedieningsnummer 1-200 te wijzigen. Draai naar links om ALLES TE WISSEN.
Om te wissen, hou PB 5 seconden ingedrukt, draai naar links naar EXIT MENU, druk dan op PB om terug te keren naar het submenu.
(OPMERKING: Alleen gecodeerde afstandsbedieningen zullen worden weergegeven, dus als u slechts 4 afstandsbedieningen hebt gecodeerd, zullen alleen 1-4 
worden weergegeven)

LOOP WISSEN:
Druk op PB om binnen te gaan, het scherm zal DELETE LOOP 1 tonen.
Draai de draaischijf naar rechts om het nummer 1-4 te veranderen, draai de draaischijf naar links om ALLES te WISSEN.
Om te wissen houdt u PB gedurende 5 seconden ingedrukt, draait u links naar EXIT MENU en drukt u vervolgens op PB om terug te keren naar het submenu.
(OPMERKING: Alleen gecodeerde lussen zullen worden weergegeven, dus als u slechts 2 lussen hebt gecodeerd, zullen alleen 1-2 worden weergegeven)

KEYPAD WISSEN:
Druk op PB om in te voeren, het scherm zal DELETE KEYPAD 1 tonen.
Draai de draaiknop naar rechts om het keypad nummer 1-4 te veranderen, draai de draaiknop naar links om ALLES te WISSEN.
Om te wissen, houdt u PB gedurende 5 seconden ingedrukt, draait u links naar EXIT MENU, druk dan op PB om terug te keren naar het submenu.
(OPMERKING: Alleen gecodeerde lussen zullen worden weergegeven, dus als u slechts 2 lussen hebt gecodeerd, zullen alleen 1-2 worden weergegeven)

EENTRY VERWIJDEREN:
Druk op PB om binnen te gaan, het scherm zal DELETE E-ENTRY tonen.
Draai de draaiknop naar rechts om het e-entry nummer 1-4 te veranderen, draai de draaiknop naar links DELETE ALL.
Om te wissen, hou PB 5 seconden ingedrukt, draai links naar EXIT MENU, druk dan op PB om terug te keren naar het submenu.
(OPMERKING: Enkel gecodeerde e-Entry afstandsbedieningen zullen verschijnen, dus als u slechts 2 e-Eentry afstandsbedieningen gecodeerd hebt, zullen enkel 1-2 
verschijnen)

DELETE DEVICE (U kunt afzonderlijke apparaten of alle apparaten wissen)
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SET ID

Instellen van REMOTE ID:
Druk PB om in te voeren, scherm toont REM 1 / No ID.
Druk nogmaals op PB om de selectie te openen, draai de draaiknop naar rechts om UNIT 1 - UNIT 200 te selecteren, draai naar links om SPARE te selecteren.
Druk op PB om te bevestigen en het scherm zal nu REM 2 / No ID weergeven.
Volg dezelfde procedure om te veranderen, of draai naar links om het EXIT MENU te openen, druk dan op PB om terug te keren naar het submenu.
(OPMERKING: Enkel gecodeerde afstandsbedieningen zullen verschijnen, dus indien u slechts 4 afstandsbedieningen gecodeerd hebt, zullen enkel 1-4 verschijnen)

Instellen van LOOP ID:
Druk op PB om in te voeren, het scherm zal LOOP 1 / No ID tonen.
Druk nogmaals op PB om de selectie te openen, draai de draaiknop naar rechts om LOOP 1 - EXIT te selecteren, of draai nogmaals om LOOP 1 ENTRY te selecteren.
Druk op PB om te bevestigen en het scherm zal nu LOOP 2 / No ID weergeven.
Volg dezelfde procedure om te veranderen, of draai naar links om het EXIT MENU te selecteren, druk dan op PB om terug te keren naar het submenu.
(OPMERKING: Enkel gecodeerde lussen zullen worden weergegeven, dus als u slechts 2 lussen hebt gecodeerd, zullen enkel 1-2 worden weergegeven - maximum 
van 4)

Instellen KEYPAD ID:
Druk op PB om in te voeren, het scherm zal KEYPAD 1 / No ID tonen.
Druk nogmaals op PB om de selectie te openen, draai de draaiknop naar rechts om KEYPAD 1 - EXIT te selecteren, of draai nogmaals om KEYPAD 1 ENTRY te 
selecteren.
Druk op PB om te bevestigen en het scherm zal nu KEYPAD 2 / No ID weergeven.
Volg dezelfde procedure om te veranderen, of draai naar EXIT MENU, druk dan op PB om terug te keren naar het submenu.
(OPMERKING: Enkel gecodeerde Keypads zullen verschijnen, dus als u slechts 2 keypads gecodeerd hebt, zullen enkel 1-2 verschijnen - maximum van 4)

E-ENTRY ID instellen:
Druk op PB om in te voeren, het scherm zal E-ENTRY 1 / No ID weergeven.
Druk nogmaals op PB om de selectie te openen, draai de draaiknop naar rechts om E-ENTRY 1 - ENTRY te selecteren, of draai nogmaals om E-ENTRY 1 EXIT te 
selecteren.
Druk op PB om te bevestigen en het scherm zal nu E-ENTRY 2 / No ID weergeven.
Volg dezelfde procedure om te veranderen, of draai naar EXIT MENU, druk dan op PB om terug te keren naar het submenu.
(OPMERKING: Alleen gecodeerde e-Entry afstandsbedieningen zullen verschijnen, dus als u slechts 2 e-Entry afstandsbedieningen gecodeerd hebt, zullen slechts 1-
2 verschijnen - maximum van 4)

Instellen van LOOP LOCK OUT INSTELLINGEN:
Druk op PB om in te voeren, het scherm zal ENTRY LOOP / OFF tonen.
Druk nogmaals op PB om de selectie te openen, draai de draaiknop naar rechts om ENTRY LOOP / ON te selecteren.
Druk op PB om te bevestigen en het scherm zal nu EXIT LOOP / OFF weergeven.
Volg dezelfde procedure om te wijzigen, of draai naar EXIT MENU, druk dan op PB om terug te keren naar het submenu.

Instellen van KEYPAD LOCK OUT INSTELLINGEN:
Druk op PB om in te voeren, het scherm zal ENTRY KEY / OFF weergeven.
Druk nogmaals op PB om de selectie te openen, draai de draaiknop naar rechts om ENTRY KEY / ON te selecteren.
Druk op PB om te bevestigen en het scherm zal nu EXIT KEY / OFF weergeven.
Volg dezelfde procedure om te wijzigen, of draai naar EXIT MENU, druk dan op PB om terug te keren naar het submenu.

Instellen van EENTRY LOCK OUT INSTELLINGEN:
Druk op PB om in te voeren, het scherm zal ENTRY EENT / OFF weergeven.
Druk nogmaals op PB om de selectie te openen, draai de draaiknop naar rechts om ENTRY E-ENT/ ON te selecteren.
Druk op PB om te bevestigen en het scherm zal nu EXIT E-ENT/ OFF weergeven.
Volg dezelfde procedure om te wijzigen, of draai naar EXIT SUB MENU, druk dan op PB om terug te keren naar het hoofdmenu.

INSTELLINGEN BLOKKEREN



(HOOFDMENU)
2. Submenu RELAY FUNCTION
RELAY FUNCTION (Met de opties in dit menu kunt u het relais instellen op puls, hold of latch, 
en kunt u de pulstijd instellen)

Instellen van RELAY FUNTIE:
Druk PB om in te voeren, scherm toont RELAY 1 / PULSE.
Druk nogmaals op PB om de selectie te openen, draai de draaiknop naar rechts om LATCH of HOLD te selecteren.
Druk op PB om te bevestigen en het scherm zal nu RELAY 2 / PULSE weergeven.
Volg dezelfde procedure of draai naar RELAY 1 / TIME 01.
Druk nogmaals op PB om de selectie te openen, draai de draaiknop naar rechts om RELAY 1 - PULSE TIME 01 - 10 
seconden te selecteren.
Druk op PB om te bevestigen en het scherm zal nu RELAY 2 / TIME 01 weergeven.
Volg dezelfde procedure of druk op PB en scroll naar EXIT SUB MENU.

Instellen e-LOOP:
Druk op PB om in te voeren, scherm zal ALTER / E-LOOP weergeven.
Druk op PB om verbinding te maken (e-LOOP moet in diagnostische modus staan) GETTING / SETTINGS zal verschijnen.
Indien de verbinding niet tot stand kwam, zal het scherm CONNECT / FAIL (Rode LED) tonen.
Als de verbinding tot stand is gebracht, dan zal het scherm CONNECT / PASS (Groene LED) weergeven.
OP MODE / PULSE > Druk op PB om binnen te gaan en draai aan de draaiknop om naar OP MODE / PRESENTIE te gaan. Druk op PB 
om te verlaten en draai dan naar,
TRIP LVL / 1000 > Druk op PB om in te voeren en draai de draaiknop om te schakelen naar 800 - 10.000 druk op PB om af te sluiten
en draai dan naar,
X-AXIS / 100% > Druk op PB om in te voeren en te draaien om te wijzigen in 0-200 druk op PB om uit te gaan en draai dan naar,
Y-AXIS / 100% > Druk op PB om in te voeren en te draaien om te wijzigen in 0-200 druk op PB om uit te gaan en vervolgens te 
draaien naar,
Z-AXIS / 100% > Druk op PB om in te voeren en te draaien om te wijzigen in 0-200 druk op PB om af te sluiten en vervolgens te 
draaien naar,
UPDATE / E-LOOP > Druk PB om bij te werken of draai PB om naar EXIT MENU te gaan.
Indien de update succesvol was, dan zal UPDATE / PASS (Groene LED) verschijnen.
Als de update niet succesvol was, dan zal UPDATE / FAIL (Rode LED) verschijnen. Indien dit gebeurt, probeer opnieuw, draai naar 
EXIT / MENU en druk dan op PB om naar DIAGNOSE / MENU te gaan. Druk op PB om het menu te openen of draai naar EXIT MENU.

(HOOFDMENU)
3. E-LOOP sub menu
ALTER / E-LOOP
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Instellen e-LOOP vervolg (DIAGNOSTISCH MENU):

READING / 85 > draai naar TRIP LVL / 1000 > draai naar MOVEMENT / 0 > draai naar TEMP / 23 > draai naar 
EXIT/ MENU, druk op PB om te verlaten.

(OPMERKING: Om de e-Loop in diagnostische modus te zetten, plaats de magneet op de Modus uitsparing. 
Zowel de Gele als de Rode LEDs zullen knipperen. Laat de magneet in de uitsparing totdat de Rode LED 
continu brandt. Verwijder nu de magneet)

Instellen e-LOOP:
Druk op PB om in te voeren, scherm zal ALTER / E-LOOP weergeven.
Druk op PB om verbinding te maken (e-LOOP moet in diagnostische modus staan) GETTING / SETTINGS zal verschijnen.
Indien de verbinding niet tot stand kwam, zal het scherm CONNECT / FAIL (Rode LED) tonen.
Als de verbinding tot stand is gebracht, dan zal het scherm CONNECT / PASS (Groene LED) weergeven.
OP MODE / PULSE > Druk op PB om binnen te gaan en draai aan de draaiknop om naar OP MODE / PRESENTIE te gaan. 
Druk op PB om te verlaten en draai dan naar,
TRIP LVL / 1000 > Druk op PB om in te voeren en draai de draaiknop om te schakelen naar 800 - 10.000 druk op PB om af 
te sluiten en draai dan naar,
X-AXIS / 100% > Druk op PB om in te voeren en te draaien om te wijzigen in 0-200 druk op PB om uit te gaan en draai dan 
naar,
Y-AXIS / 100% > Druk op PB om in te voeren en te draaien om te wijzigen in 0-200 druk op PB om uit te gaan en 
vervolgens te draaien naar,
Z-AXIS / 100% > Druk op PB om in te voeren en te draaien om te wijzigen in 0-200 druk op PB om af te sluiten en 
vervolgens te draaien naar,
UPDATE / E-LOOP > Druk PB om bij te werken of draai PB om naar EXIT MENU te gaan.
Indien de update succesvol was, dan zal UPDATE / PASS (Groene LED) verschijnen.
Als de update niet succesvol was, dan zal UPDATE / FAIL (Rode LED) verschijnen. Indien dit gebeurt, probeer opnieuw, 
draai naar EXIT / MENU en druk dan op PB om naar DIAGNOSE / MENU te gaan. Druk op PB om het menu te openen of 
draai naar EXIT MENU.

(HOOFDMENU)
3. E-LOOP sub menu
ALTER / E-LOOP
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(HOOFDMENU)
4. Submenu RADIO-INSTELLINGEN

RADIO-INSTELLINGEN (Hiermee kunt u de ontvanger in de 
slaapstand zetten om de standby-stroom te verminderen)

TESTMODUS:
Druk op PB om in te schakelen, het scherm toont TEST SIG op de bovenste regel.
Wanneer een signaal van onze afstandsbediening wordt gedetecteerd, verschijnt op de onderste 
regel een staafdiagram (1-8 staafjes - 1 is zwak signaal, 8 is sterk signaal). sterkte).
Draai de draaiknop naar rechts om naar TEST/INT in de bovenste regel te gaan.
Wanneer radio-interferentie wordt gedetecteerd, zal op de onderste regel een staafdiagram 
worden weergegeven (1-8 staafjes - 1 is zwak, 8 is sterke interferentie).
Draai de draaiknop naar rechts om RELAY 1 te testen. Druk op PB om te activeren, beweeg dan de 
draaiknop naar TEST RELAY 2.
Druk op PB om te activeren, beweeg dan naar EXIT SUB MENU.

(HOOFDMENU)
5. TEST MODE submenu
TEST MODE (Hiermee kunt u de signaalsterkte testen of 
achtergrondinterferentie controleren en tevens elke relaisactivering testen)
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