Toetscode

Overzicht van de codes
Functie
* 3 * Admin-IDNIEUW * Admin-PINNIEUW # pag. 15

Details

Eerste administrator aanmaken

pag. 16

Acties in de administratormodus

pag. 17

* 0 * Admin-PIN #

* 1 * Gebr.-IDNIEUW * Gebr.-PINNIEUW #
# pag. 18

Functie
Gebruikers voor relais 1 aanmaken

*3*

* 2 * Gebr.-IDNIEUW * Gebr.-PINNIEUW #

Administratormodus starten

Gebruikers voor relais 2 aanmaken
*

Volgende administrators aanmaken

* 5 * Admin- /Gebr.-ID #
pag. 22

pag. 20

pag. 19

Admin-PINNIEUW

Admin-IDNIEUW

Administrator/gebruiker wissen
* 61 * aan=1 / uit=0 #

Administrator-/gebruikers-PIN wijzigen * 4 * Admin- /Gebr.-ID * PINNIEUW #

Verlichting in-/uitschakelen
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* 9 * 1230 # (object klein)
* 9 * 1231 # (object groot)

Deuropener toewijzen
(indiv. toewijzing)

Schakelactor toewijzen
(groepstoewijzing)

Schakelactor toewijzen
(indiv. toewijzing)

Besturingapparaat
Systemprogr.
Besturingapparaat
Deuropenerprogr.

Besturingapparaat
Systemprogr.
Besturingapparaat
Deuropenerprogr.

Besturingapparaat
Schakelactor

Besturingapparaat
Schakelactor

Systemprogr.
Progr.

Systemprogr.
Progr.

Systemprogr.
Progr.

, vervolgens
op HS toets "Licht"

Toets "F"

Admin-PIN +

Gebr.-PIN +

Admin-PIN +

Gebr.-PIN +

*

*

*

*
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* 63 #

* 62 * uit=0 / zacht=1 / hard=2 #

*0#

Stop=toets

Bevestigingstoon (uit/zacht/hard)

Reset naar standaardinstelling (alles
wissen)

Start=toets

Relaisschakeltijden wijzigen

Administratormodus beëindigen

Toewijzingen in het deurcommunicatiesysteem

Deuropener toewijzen
(groepstoewijzing)

Besturingapparaat
schakelactor

Systemprogr.

Gebr.-ID +
, vervolgens op HS toets "Licht"

Actie

Toets "F" aan een
schakelactor toewijzen

Besturingapparaat

Systemprogr.

Programmeermodus starten

aan een huisstation
(HS) toewijzen

Besturingapparaat

Functie

gericht aan een huisstation (HS) toewijzen

*In de modus "Object groot" moet tevens de betreffende ID worden ingevoerd:
gebruikers-ID * gebruikers-PIN +
administrator-ID * administrator-PIN +

Bediening

Verkorte handleiding codeklavier

Toets F

Voor ingebruikstelling van het codeklavier moeten de volgende
stappen in de weergegeven volgorde worden uitgevoerd:

Rechtstreekse aansturing van actoren in combinatie met schakelactoren van het Gira deurcommunicatiesysteem.

I.

Toets Bel
Gericht oproepen van een huisstation (alleen beltoets) of gericht
oproepen van huisstations in grote
objecten (gebruikers-ID + beltoets).

II.

Codeklavier installeren
de LED knippert groen

Eerste administrator aanmaken:
* 3 * Admin-IDnieuw * Admin-PIN nieuw #

Toets Sleutel
Na invoer van de juiste code (gebruikers-PIN) wordt bij bediening
van deze toets de deur direct geopend of een actor aangestuurd
in combinatie met schakelactoren van het Gira deurcommunicatiesysteem.

III.

Gebruiker voor relais 1/2 aanmaken:
*

1/2

*

Gebr.-IDnieuw

*

Gebr.-PINnieuw

Toets C
Wissen van verkeerde invoer. De volledige toetscombinatie moet
vervolgens opnieuw worden ingevoerd.

IV. Configuraties op het codeklavier uitvoeren

Gebruik in het deurcommunicatiesysteem:
deuropener / schakelactoren toewijzen
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V.
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#

