Programmeren van een handzender CARDIN S449.
!! LET OP : Het registreren van een extra handzender voor collectief gebruik is soms met opzet onmogelijk gemaakt !!

Programmeren via een handzender die al in gebruik is :
Neem een handzender die al in gebruik is en een nieuwe handzender.
De handeling moet uitgevoerd worden binnen bereik van de ontvanger van uw poort of garagedeur.
Handzender die al in gebruik is.

Nieuwe handzender.
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Assistance conseil portail automatique : tel 0899 158 148 (1.35€/appel - 0.34€/minute)
Model gedeponeerd R volledige reproductie zonder wijzigingen toegestaan. PAC 2010

Druk met een paperclip op de
verborgen toets (gaatje in de
handzender).
De ontvanger geeft een kort geluidssignaal.
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Druk op een van de toetsen van de
handzender die al in gebruik is.
De ontvanger geeft een kort geluidssignaal : de ontvanger is in memorisatie-modus gedurende 5 seconden.

2

3

Neem een nieuwe handzender en
druk op de toets die u wilt registreren.
De ontvanger geeft 2 korte geluidssignalen ter bevestiging van registratie
van de nieuwe handzender.
Na 5 seconden rust geeft de ontvanger een lang geluidssignaal om het einde van de memorisatie-modus aan te geven.
Programmeren via een radio-ontvanger
1. Open de kast van de ontvanger.
2. Op de printkaart, houdt de knop « MEMO » ingedrukt, een lichtsignaal gaat langzaam knipperen.
3. Neem een nieuwe handzender en druk op de toets die u wilt registreren: het lichtsignaal gaat uit.
4. Laat de knop « MEMO » en de toets van uw handzender los, het signaal op de printplaat begint weer te knipperen.
5. Druk opnieuw op dezelfde toets van de handzender, het signaal gaat uit ter bevestiging van registratie van de handzender.
6. Herhaal deze handeling voor alle toetsen en alle handzenders die u wilt registreren.
Alle technische handleidingen voor CARDIN te downloaden in PDF : klik hier
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