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SKRÓCONA INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA
KLAWIATURA KODOWA

WCZYTYWANIE KLAWIATURY T-BOX DO PAMIĘCI
RADIOODBIORNIKA
1. Naciśnij przycisk ON na 5 sekund - zapali się czerwona
dioda
2. Wprowadź kod kanału: np. 1111 i naciśnij ON - czerwona
dioda zacznie migać
3. W centrali sterującej urządzenia wejdź w menu >

i naciśnij OK pojawi się napis
4. na klawiaturze T-BOX wciśnij ON
5. na wyświetlaczu centrali pojawi się i zaraz potem

6. na klawiaturze T-BOX naciśnij ON
7. na wyświetlaczu centrali pojawi się napis
8. pierwszy kanał (1111) klawiatury został wczytany do
pamięci radioodbiornika. Aby uzyć drugiego kanału, należy
powtórzyć procedurę używając kodu innego kanału.

RADIO

ADD START hidden button

relase

desired button

OK 01

kody kanałów

1111 - kanał 1

2222 - kanał 2

3333 - kanał 3

4444 - kanał 4

5555 - kanał 5

6666 - kanał 6

7777 - kanał 7

8888 - kanał 8

9999 - kanał 9

0000 - kanał 10

PRZYPISANIE INDYWIDUALNEGO KODU UŻYTKOWNIKA
1. Naciśnij przycisk ON na 5 sekund - zapali się czerwona dioda
2. Wprowadź hasło (FABRYCZNIE - 1234) i zatwierdź OK, zielona dioda zacznie migać
3. Wprowadź kod kanału: np. 1111 i naciśnij OK - zielona dioda zapali się
4. Wprowadź indywidualny kod użytkownika (od 4 do 7 cyfr) - np. 2345 i zatwierdź OK zielona
dioda zacznie migać
5. Ponownie wprowadź indywidualny kod użytkownika
6. Kod użytkownika został wprowadzony
Jeżeli po wprowadzeniu kodu użytkownika czerwona dioda LED mignie 2 razy i zgasną obydwie
diody to znaczy, że podany kod użytkownika, jest już zajęty i należy procedurę powtórzyć od
początku.

(od 4 do 7 cyfr) - np. 2345 i zatwierdź OK

HASŁO FABRYCZNE:
1234

KASOWANIE CAŁEJ PAMIĘCI KLAWIATURY
1. Wyjmij baterie zasilające urządzenie
2. Załóż zworkę JP1
3. Włóż baterie zasilające
4. Zdejmij zworkę JP1
Pamięć klawiatury została skasowana

ZMIANA HASŁA FABRYCZNEGO
1. Naciśnij przycisk ON na 5 sekund - zapali się czerwona dioda

prowadź STARE hasło i zatwierdź OK
Wprowadź NOWE hasło i zatwierdź OK
Ponownie wprowadź NOWE hasło i zatwierdź OK

Hasło zostało zmienione.

2. Wprowadź STARE hasło i zatwierdź OK
3. Ponownie w
4.
5.

T-BOX
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