HUOMIO !!! LISÄYS PRO CONTROLLER WF OHJEESEEN:
LANGATON VASTAANOTIN CE118
Keskukseen voidaan ohjelmoida yhteensä 40 langatonta laitetta kahteen eri kanavaan (20+20), pois lukien
langattomat rele-ym. ohjaukset. Laitetta voidaan tarvittaessa myös laajentaa ”lisävaruste” vastaanottimella
jossa on 3 kanavaa / 40 anturipaikkaa.
Huom. Laitteen mukana tulevat: kauko-ohjain, liiketunnistin ja palovaroitin on ohjelmoitu täysin valmiiksi jo
tehtaalla – älä siis turhaan uudelleen ohjelmoi.
1. Uusi tunnistin ohjelmoidaan järjestelmään seuraavasti: Paina viereisellä kortilla olevaa ”Register”
nappia 2 kertaa, valitaksesi DZ kanavan 1. ”led:4” tai 3 kertaa valitaksesi DZ kanavan 2. ”led:3”
Neljäs painallus poistaa sinut ohjelmointi tilasta. Huom. Kauko-ohjaimet ja langattomat
näppäimistöt ohjelmoidaan aina DZ1+2 kanavaan: (yksi register napin painallus)
2. Asenna ensin kaikkiin antureihin paristot ja laita ne ns. ei hälyttävään tilaan. (esim.peitä
liiketunnistin). Paina nyt 2 kertaa ”Register” nappia jolloin kanavan 1. ”led:4” vilkkuu ja aktivoi
haluamasi anturin hälytys: Liiketunnistimessa = liiku sen edessä, palovaroittimessa = paina ”test”
nappia, magn.kytkimessä = avaa ovi. Jne. Aiheutat siis anturilla hälytyksen.
3. Kanavan led valo palaa hetken punaisena kun anturi on tunnistettu / onnistuneesti ohjelmoitu !
(huomioi että murtohälytys saattaa mennä päälle, kytke se tarvittaessa kaukosäätimellä lopuksi
pois päältä.)
4. Antureiden poistaminen: Paina kortilla olevaa ”register” nappia joko 1,2 ta 3 kertaa (1=kanava
DZ1+2 ) tai (2=kanava 1) tai (3=kanava 2) niin että vilkkuva punainen valo siirtyy haluamasi
kanavan kohdalle, DZ1+2=led:3+led:4, DZ1=led:4 tai DZ2=led:3” ja paina / pidä pohjassa ”Erase”
nappia niin kauan että kyseinen led syttyy / sammuu (2 kertaa) ja lopuksi led sammuu kokonaan –
kyseinen kanava on nyt kokonaan nollattu ja anturit voidaan uudelleen rekisteröidä.
5. Langaton KOODINÄPPÄIMISTÖ: Näppäimistön lisääminen: Aseta paristot näppäimistöön (väärä
napaisuus rikkoo laitteen – ei takuu) Kytke virta päälle näppäimistön pohjasta (upotettu pieni
kytkin). Laita Kotivahdin ns. vastaanotin ohjelmointitilaan REG napilla (kanavalle 1+22 = yksi
painallus) Näppäile nyt koodinäppäimistöllä, rauhallisesti: 9# (kuulet äänimerkin ja vastaanottimen
led palaa hetken) Näppäile nyt koodinäppäimistöllä rauhallisesti: 72# (kuulet äänimerkin). Näppäile
nyt: 70# (kuulet äänimerkin). Nyt lopuksi voit vaihtaa tehtaan alkuperäisen 1111 koodin omaksesi,
näppäilemällä: *1111*1234# (kuulet äänimerkin) vanha koodi 1111 on nyt vaihdettu uudeksi: 1234.
Käyttö: HÄLYTYS POIS Näppäile 1234 ja paina ”kotona” nappia = kuva jossa talossa on ihmisiä.
HÄLYTYS PÄÄLLE Näppäile 1234 ja paina ”poissa” nappia = kuva jossa talossa ei ole ihmisiä.
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