HANDLEIDING 9 - Codering BFT TRC 2-4 / MITTO 2-4
Registratie van de handzenders BFT MITTO 2 MITTO 4 op een besturingkast BFT met LCD scherm.
Elke handzender heeft een unieke code, en de handeling moet met elke nieuwe handzender herhaald worden.
1. Open de besturingskast.
Voor de programmatie gebruikt u de 3 toetsen naast het LCD scherm.
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Model gedeponeerd R volledige reproductie zonder wijzigingen toegestaan. PAC 2010

Actie

Melding op LCD scherm
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Druk 2 maal op de toets OK

PArAM

2

Druk 2 maal op de toets -

RAd Io
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Druk 1 maal op de toets OK

AdJ StArt
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Druk 1 maal op de toets OK

ToUchE cAchEE

Druk tegelijkertijd op de 2 druktoetsen T1 et T2 van uw handzender tot het
lichtsignaal van de handzender oplicht.
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Oud model : (Met een klein gaatje in de achterkant van de handzender)
Druk met een paperclip op de verborgen druktoets van uw nieuwe handzender

MITTO 24
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Melding op LCD scherm
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Laat de 2 drukknoppen los.
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Oud model : Laat de verborgen druktoets los.

Melding op LCD scherm
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Druk op de druktoets die u wil registreren op uw nieuwe
handzender.
(in principe druktoets T1 voor het eerste kanaal)
Melding op LCD scherm

8
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MITTO 2-4
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: Ok N°- puis AdJ StArt

De melding « AdJ Start » betekend dat de handeling geslaagd is.

Herhaal de handeling vanaf punt 4 om een andere handzender te registreren
of wacht 20 seconden tot de besturingseenheid terug in zijn normale programma komt.
Registratie van een 2e kanaal : Vanaf net voor punt 4
Druk op de toets [ - ] een of meerdere keren, om de volgende
melding te laten verschijnen :

AdJ StArt

Druk 1 maal op de toets OK

AdJ 2cAn

Ga verder met de programmatie vanaf punt 4
ToUchE cAchEE
2. Registratie van de handzenders MITTO 2/4 op een ontvanger BFT CLONIX.
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1. Open de ontvanger. (Volg de draad van de antenne om de ontvanger te vinden).
2. Druk eenmaal op de toets SW1 van de ontvanger. Het LED-signaal van de ontvanger knippert.
3. Druk tegelijkertijd op de 2 druktoetsen van de nieuwe handzender, totdat het LED signaal van de ontvanger blijft branden.
Oud model : druk op de verborden druktoets P1.
4. Druk op de druktoets T1 van de nieuwe handzender, totdat het LED-signaal weer begint te knipperen.
5. Wacht tot het LED signaal uit gaat.
Registratie van de 2e druktoets
Herhaal de procedure vanaf punt 1, maar druk op SW2 in plaats van SW1, en op de druktoets T2 in plaats van T1.

