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LEÍRÁS

A digitális kód tasztatúra olyan helyen használandó ahol a vezetékes megoldás nem lehetséges 
vagy nem kívánatos, és távadó vagy kulcs hordása sem szükséges.
A digitális kód tasztatúra segítségével kódokat küldhetünk a számkódok beütésével. A PASSOR 
kompatíbilis a TANGO és a BLEU széria adóival és vevőivel.
A kódok lehetnek 1-6 jegyű számokig (TANGO szériánál), vagy 1-3 jegyűig (BLEU szériánál).

TECHNIKAI ADATOK

     Mértékegység PASSOR
Áramellátás elem típus V CR2430
Adás áramfelvétel mA 12
Frekvencia MHz 433.92
Moduláció ASK
Stabilitás KHz +/-200
Sugárzás mW 1
Tango széria kombinációk  No. 999999
Bleu széria kombinációk  No. 999
Noire széria kombinációk  No. 999999
Működési hőmérséklet °C -20/+55

LEÍRÁS

Fig. 1
1. nyomógombok
2. piros LED
3. CR2430 típusú elem
4. elem tartó
5. berregő
6. dip kapcsolók: dip 1 off=Tangó kód; dip 1 on=Bleu kód; dip 2=nincs használva

MEMORIZÁLÁS
TANGO, BLEU és NOIRE MÓD ROLLING KÓD NÉLKÜL

A kódokat az adóban el kell tárolni a PASSOR felszerelése előtt.

NOIRE-HOZ: Ha Noire rendszer van használva, mielőtt elkezdene bármit, a FAMILY kódot be kell 
űtni először. Ehhez keresse a FAMILY kódot alább. Ezután haladjon a következők szerint.
Ha a Noire rolling kódon van, nézze a következő fejezetet.
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A kódok elraktározása a vevőn:
Használja a vevő leírását is ennél a műveletnél.

• Üsse be az elraktározandó számot a PASSORON (fig.1, 1)
• Nyomja meg az öntanuló gombot a vevőn vagy a Telcoma vezérlésen
• Továbbítsa a kódot a PASSOR # gombjával, a piros LED világítani fog.

Engedje el a # gombot amint a vevő tárolta a kódot (lásd a vevő leírásában).
Minden műveletet 5 mp. alatt el kell végezni.
Ismételje meg a fentieket ha több kódot szeretne tárolni.

Ha a kívánt kód(ok) memorizálva lettek, szerelje fel a PASSOR-t egy olyan helyre ami könnyen 
elérhető a használók által.:

• Egy csavarhúzó segítségével vegye le a fedőlapot (2. ábra).
• Az alapot csavarozza a helyére min. 2 csavarral.
• Tegye vissza a fedőlapot.

NOIRE ROLLING KÓD

NOIRE beállíásnál a nyomógombok (dip 1 OFF, dip 2 ON) ugyanúgy működnek mint egy NOIRE 4 
csatornás adó, amihez kell egy használó (user) kód, lezárva egy # jellel. 
A példa alul: a kód 101# küldi a a jelet ami a virtuális adó 1-es csatornáján van . 

Összesen 40 felhasználó kódot lehet használni a 4 csatornán.
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NEVEK ÉS HANGOK JELENTÉSEI 
Vezér kód 

Ezt a kódot a telepítő használja az egész rendszer programozásához. A gyári kód 123456. Az első 
programozásnak e kód megváltoztatásának kell lennie. 

FAMILY (családi) kód 

Ez a kód a programozó alján lévő cimkén van.

Felhasználó-kód 

Ezt a kódot használja a felhasználó. A kód 1-8 jegyű számig lehet. 

Hangok 

A tasztatúra sípjeleket ad ki különböző műveletek elvégzésekor: 

-1 sípolás minden gomb megnyomásakor.  
-2 sípolás: jelzi a programozásból való kilépést ha az nem lett az adott idő alatt végrehajtva. 
-4 sípolás: jelzi hogy valamilyen hiba történt. 

PROGRAMOZÁS- A VEZÉR-KÓD BEPROGRAMOZÁSA 
A gyárilag beállított kód 123456. 

-Tartsa lenyomva a # gombot kb. 2 mp-ig, amíg nem sípol egyet. 
-Üsse be a kódot (123456), majd ismét nyomja meg a # gombot, a LED világítani kezd. 
-Üsse be a 90#, a LED villogni kezd. 
-Üsse be az új vezér kódot a # jellel a végén (pl. 2233#), egyet sípol, a LED tovább villog.
-Üsse be ismét az új kódot a # jellel, még egy sípszó, a LED kialszik. Programozás kész. 

FAMILY beállítás

A gyári kód 02047 (a NOIRE 2, 4 szériánál).
-Tartsa lenyomva a # gombot kb. 2 mp-ig, amíg nem sípol egyet. 
-Üsse be a mester kódot, majd ismét nyomja meg a # gombot, a LED világítani kezd. 
-Üsse be a 80#, a LED villogni kezd. 
-Üsse be az új family kódot a # jellel a végén (pl. 2233#), egyet sípol, a LED kialszik.
Programozás kész. 
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Felhasználó-kód 

-Tartsa lenyomva a # gombot kb. 2 mp-ig, amíg nem sípol egyet. 
-Üsse be a mester kódot, majd ismét nyomja meg a # gombot, a LED világítani kezd. 
-Programozza:

• 01# felhasználó kód az 1-es csatornának 
• 02# felhasználó kód az 2-es csatornának 
• 03# felhasználó kód az 3-as csatornának 
• 04# felhasználó kód az 4-es csatornának 

a led villogni kezd.
• Üsse be a felhasználó kódot a # jellel a végén (pl. 2233#), egyet sípol.
• Csinálja ugyanezt a többi kívánt kóddal.
• 10 mp. inaktivitás után automatikusan kilép a programozásból.

A FELHASZNÁLÓ-KÓD/OK TÖRLÉSE 
• Tartsa lenyomva a # gombot kb. 2 mp-ig, amíg nem sípol egyet. 
• Üsse be a vezér-kódot a # jellel, a LED világítani kezd.
• Üsse be 60#, a LED villogni kezd. 
• Üsse be a törölni kívánt kódot és # jelet, a készülék sípol egyet, a LED kialszik. 
• A többi kód törléséhez ismételje meg a fentieket. 

AZ ÖSSZES FELHASZNÁLÓ-KÓD TÖRLÉSE 
• Az összes memorizált kód törölhető a következő módon: 
• Tartsa lenyomva a # gombot kb. 2 mp-ig, amíg nem sípol egyet. 
• Üsse be a vezér-kódot a # jellel, a LED világítani kezd. 
• Üsse be 70#, a LED villogni kezd. 
• Üsse be ismét a vezér-kódot a # jellel, a készülék sípol egyet, a LED kialszik. 

A CSATORNÁK MEMORIZÁLÁSA A VEVŐN

Ennél a műveletnél használja a vevő leírását.
• Űsse be az 1-es csatorna felhasználó kódját a virtuális adón (tasztatúra).
• Nyomja meg az öntanuló gombot a Telcoma vevőn vagy vezérlésen.
•  Nyomja meg a # gombot a PASSOR-on a jel küldéshez, a piros LED világítani kezd.
• Ahogy a vevő memorizálta a kódot (lásd a vevő leírásban), engedje el  a # gombot.

Az egész műveletet 5 mp.-en belül kell elvégezni.
Ismételje meg a fentieket a másik 3 csatornára kívánság szerint.
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PÉLDA A KOMPLETT PROGRAMOZÁSHOZ

# (2 mp.) 123456# 90# 2233# 2233# A mester kód változtatása 123456-ról 2233-ra.

# (2 sec.) 2233# 80# 00010# A FAMILY kód 0-0010 
csak ha használva van, ha nincs, 
menjen a következő lépéshez.

# (2 mp.) 2233# 01# 1234# 2468# A felhasználó kód 1234 és 2468 az 1-es csatornához 
rendelve.

# (2 mp.) 2233# 03# 6969# A felhasználó kód 6969 a 3-as csatornához rendelve. 

10 mp. inaktivitás után a tasztatúra automatikusan kilép a programozásból.

Memorizálás a vevőn

1234# Adás az 1. csatornáról a vevő memorizálásához.

6969# Adás az 3. csatornáról a vevő memorizálásához. 

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK
Ne szerelje fel a PASSOR-t fém felületre!
Ügyeljen a hatótávolságra (a jel eléri-e a vevőt) mielőtt felszerelné.

KÓDOK

A kód beütése után a PASSOR folzamatosan adja a jelet ha a # gomb nyomva van.
Miután a kód adva lett a # gombbal, az adás ismételhető a # gomb újra megnyomásával 5 mp.-en belül.
A PASSOR nem veszi figyelembe a 0-val kezdődő kódot, tehát 0438 az 438.

ELEMCSERE:
Ha az adótávolság lecsökken, vagy a LED villog adás közben, cserélje ki az elemeket. Ügyeljen arra 
hogy az elem ugyanolyan legyen. Vegye figyelembe a pólusokat (1. ábra).

HÁTTÉR VILÁGÍTÁS:
Nyomja meg a # gombot, a gombok világítani fognak, utána üsse be a kódot, majd megint nyomja meg 
a # gombot.

Safe In Home Kft. Kapuautomatizálási Nagykereskedés
1108 Budapest Kozma u. 4.    Tel.: +36 1.264 2540 Fax.: +36 1 264 2541

E-mail: safehome@safehome.eu  Web: www.safehome.eu

http://www.safehome.eu/



