
Ominaisuudet
Voidaan käyttää kaikkien 433 MHz Liftmaster autotallin oven avaajien kanssa. 

Henkilökohtainen salasana:

Yhteensä 10 000 mahdollista yhdistelmää.

Salasanan muuttaminen tarvittaessa helppoa.

Väliaikainen koodi:

Voidaan asettaa vierailijoille ja työntekijöille. Väliaikaisen koodin voimassaoloaika voidaan

rajata asettamalla halutut tunnit tai avauskerrat.

Rolling Code:

Henkilökohtainen salasana säilyy samana, kunnes käyttäjä muuttaa sitä, mutta kauko-

ohjaimen ja vastaanottimen koodi muuttuu jokaisen käytön yhteydessä automaattisesti (sillä

on käytettävissään 100 miljardia vaihtoehtoa).

Toimintatapa:

Avaaja aktivoituu heti, kun 4-numeroinen salasana annetaan ja ENTER-painiketta painetaan.

Jos käyttäjä antaa vahingossa vääriä numeroita, voi hän korjata ne välittömästi. ENTER-

painike siirtää vain neljä viimeksi annettua numeroa. Näppäimistö vilkkuu noin 15 sekunnin

ajan salasanan siirtämisen jälkeen. Tänä aikana ENTER-painikkeella voidaan pysäyttää

oven liike tai muuttaa liikkeen suuntaa.

HENKILÖKOHTAISEN SALASANAN ASETTAMINEN
Suosittelemme ohjelmoimaan salasanan ennen kauko-ohjaimen asentamista. Voit tällöin tes-

tata vastaanoton, ennen kuin jatkat asennusta.

Rolling Code -järjestelmällä toimiva kauko-ohjain, malli 9747E

1. Paina lyhyesti moottoripäässä olevaa opetuspainiketta. LED-valo palaa 

30 sekunnin ajan.

2. Anna näiden 30 sekunnin sisällä valitsemasi 4-paikkainen henkilökhtainen 

PIN-numero. Pidä sitten ENTER-painiketta painettuna.

3. Voit päästää irti ENTER-painikkeesta heti, kun käytön merkkivalo alkaa 

vilkkua. Koodi on opetettu. Jos lamppua ei ole asennettu, opetuksen 

onnistumisesta ilmoitetaan kahdella napsahtavalla äänellä.

MONITOIMISEINÄOHJAIMEN KÄYTTÖ

Välttääksesi liikkuvan oven aiheuttamat vakavat loukkaantumiset tai kuoleman:
- Asenna kauko-ohjain näköetäisyydelle autotallin ovesta, 

lasten ulottumattomiin, vähintään 1,5 metrin korkeudelle 
ja tarpeeksi kauaksi oven kaikista liikkuvista osista.

- Säilytä kaukosäätimiä AINA lasten ulottumattomissa. Älä 
koskaan anna lasten käyttää kaukosäätimiä tai leikkiä niillä.

- Avaa/sulje ovi vain, kun näet oven, ovi on säädetty oikein 
ja oven liikkumisalueella ei ole esteitä.

- Tarkkaile ovia AINA, kunnes ne ovat sulkeutuneet kokon
aan. Älä anna kenenkään oleskella oven liikkumisalueella.

OPETUSPAINIKKEEN KÄYTTÖ
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1. Anna haluamasi 4-paikkainen tunnusluku (PIN) näppäimistöllä. Pidä 
ENTER-painiketta painettuna. 

2. Pitäessäsi ENTER-painiketta painettuna paina samalla seinäohjaimen 
LIGHT-painiketta.

3. Pidä ENTER-painiketta ja LIGHT-painiketta edelleenkin painettuna, ja 
paina samalla seinäohjaimen painonappia (painat nyt kaikkia kolmea 
painiketta). 

4. Päästä irti painikkeista heti, kun käytön merkkivalo alkaa vilkkua. Koodi 
on opetettu. Jos lamppua ei ole asennettu, opetuksen onnistumisesta 
ilmoitetaan kahdella napsah tavalla äänellä.
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Pariston minimikäyttöikä on noin 1 vuosi. Vaihda paristo heti,

kun valo himmenee tai ei enää syty koodin annettuasi.

Hävitä paristo määräysten mukaisesti.

Välttääksesi vakavat loukkaantumiset tai kuoleman:

- Pidä paristot pienten lasten ulottumattomissa.

- Ota välittömästi yhteys lääkärin, jos joku nielaisee pariston

vahingossa.

i int (+49) 6838/907 172 

ASENNUS
Valitse sopiva paikka. Asenna kauko-ohjain
paikkaan, joka on lasten ulottumattomissa vähin-
tään 1,5 metrin korkeudessa ja tarpeeksi kaukana
autotallin oven liikkuvista osista. 
Valitse yksiosaisen oven yhteydessä soveltuva
asennuspaikka (katso kuva), jotta välttäisit oven
ylös ja alas kääntymisestä aiheutuvat vahingot.
Tarkista valitusta paikasta käsin, että avaaja vas-
taanottaa kauko-ohjaimen signaalin. Vaihda
paikkaa tarvittaessa.
Ota pariston suojus pois päästäksesi käsiksi alem-
paan asennuskappaleeseen.
- Avaa paristolokero pienellä Philips-ruu

vimeisselillä. Työnnä se paristolokeron 
alapuolella olevaan pieneen reikään. 
Vedä se sitten varovasti.

- Työnnä suojus alas ja ota se pois. Ota 
paristo pois.

Aseta näppäimistö silmien korkeudelle valitsemaasi paikkaan. Merkitse
porausreikä keskikohtaan ja 10,8 cm päähän alareunasta, ja poraa 3,2
mm kokoinen reikä. Kierrä ylempää asennusruuvia sisään, niin että se
pistää esiin seinästä 3,2 mm. Aseta näppäimistö ruuvin päähän ja tark-
ista sopivuus.
Merkitse nyt alempi porausreikä lävistimellä suojuksen ollessa avat-
tuna. Ota näppäimistö pois ja poraa alempi reikä (3,2 mm). Pistä nyt näppäimistö takaisin
paikoilleen ja päätä asennus kiristämällä alempi ruuvi. Älä vaurioita muovikoteloa ruuvia
kiristäessäsi. Älä kiristä ruuvia liian tiukalle.
Laita paristo takaisin paikoilleen ja sulje paristolokero. Saat suljettua lokeron työntämällä suo-
justa ylös, kunnes se lukittuu.

Kauko-ohjain

Tyypillinen  
asennus

Autotallin etupuoli
yksiosaisen oven tai
nosto-oven yhteydessä

Ovenpielen reuna
(valinn.)

Ovenpielen etuosa
(vain nosto-ovessa)

Kauko-ohjain on
asennettava 
näköetäisyydelle ovesta

PIN-KOODIN MUUTTAMINEN
Jos PIN-koodi on tiedossa, sen muuttaminen on mahdollista ilman tikkaita.
1. Paina voimassa olevan PIN-koodin neljää painiketta, ja pidä sitten #-painiketta painettuna.

Avaaja vilkkuu kaksi kertaa. Päästä jälleen irti #-painikkeesta.
2. Anna uusi 4-numeroinen Pin ja paina sen jälkeen ENTER.
Käytön merkkivalo vilkkuu kerran, kun koodi on asetettu.
Testaa oikea toiminta antamalla uusi PIN, ja paina sitten ENTER. Autotallin oven tulisi liikkua.

Alempi 
kiinnitysreikä

Paristo

Pariston 
suojus

Pb Cd Hg

KAUKO-OHJAIMEN PARISTO

VÄLIAIKAISEN PIN-KOODIN ASETTAMINEN
Vierailijat tai työntekijät voivat käyttää autotallin ovea väliaikaisen PIN-koodin ansiosta. Kun
esiasetettu aika tai avausten lukumäärä on kulunut umpeen, väliaikainen koodi ei enää ole
voimassa eikä autotallin ovi enää aukea sitä käyttämällä. Sitä voidaan kuitenkin käyttää auto-
tallin oven sulkemiseen silloinkin, kun se ei enää ole voimassa. Voit asettaa tilapäisen koodin
seuraavasti:

1. Anna 4-numeroinen henkilökohtainen PIN-koodi (ei viimeksi käytössä 
ollut väliaikainen koodi), ja pidä sitten * painiketta painettuna. Käytön 

merkkivalo vilkkuu kolme kertaa. Päästä irti painikkeesta.
2. Anna valintasi mukainen väliaikainen PIN-koodi, ja paina sitten 

ENTER-painiketta. Käytön merkkivalo vilkkuu neljä kertaa.
3. Aktivoidaksesi väliaikaisen PIN-koodin rajallisen voimassaolon anna 

tuntien lukumäärä (enint. 255), joiden ajan haluat PIN-koodin olevan 
voimassa, ja paina sen jälkeen * painiketta. 

TAI
3. Kun haluat rajata PIN-koodin voimassaolon oven avausten

lukumäärän mukaan, anna haluamasi määrä avauksia, ja paina sen 
jälkeen #-painiketta.

Käytön merkkivalo vilkkuu kerran heti, kun väliaikainen PIN on opetettu.

Testaa toiminta antamalla 4-numeroinen väliaikainen PIN, ja paina sen jälkeen ENTER-
painiketta. Oven tulisi nyt liikkua. Jos rajoitit koodin voimassaolon oven avausten lukumäärän
mukaan, muista, että testaus ottaa yhden avauskerran. Voit poistaa väliaikaisen PIN-
numeron toistamalla vaiheet 1 - 3, jolloin vaiheessa 3 nollaat tuntien / avausten lukumäärän.
ERITYINEN OHJE: Väliaikainen koodi voidaan asettaa VAIN kauko-ohjaimille, joita käytetään
433 MHz Liftmaster autotallin oven avaajille. Väliaikainen koodi ei toimi kauko-ohjaimilla,
jotka on ohjelmoitava erillisillä vastaanottimilla. 
Ovi voidaan sulkea ylimääräisellä koodilla silloinkin, kun koodi ei enää ole voimassa.
Toiminnon poistamiseksi kauko-ohjaimeen on ohjelmoitava uusi väliaikainen koodi.




