
EDSWG koodinäppäimistön asennusohje  

Näppäimistön käyttö perustuu koodeihin, joissa voi olla 1-8 numeroa. Kun haluttu koodi on syötetty, 

koodi vahvistetaan painamalla A, B tai C näppäintä.  

- vastaanotinkanava 1 = A 

- vastaanotinkanava 2 = B 

- vastaanotinkanava 3 = C 

Komento lähetetään vasta kun oikea koodi on syötetty. Jos väärä koodi syötetään, tulee virheilmoitus.  

Kun väärä koodi syötetään ja painetaan joko A, B tai C näppäintä, tulee virheilmoitus, jonka jälkeen voi 

syöttää koodin uudelleen. Kun koodin numeroita syötetään, painalluksien välissä ei saa kulua 6 sekuntia 

pitempään, muulloin koodin syöttäminen pitää aloittaa alusta. Koodinäppäimistöissä on 

tehdasasetuksina vakiokoodit vastaanotinkanavien aktivoimiseksi. Koodit alla. 

1a) A näppäimelle asetettu koodi  

Kun koodinäppäimistöä käytetään ensimmäisen kerran, tämä koodi on 11  

2a) B näppäimelle asetettu koodi  

Kun koodinäppäimistöä käytetään ensimmäisen kerran, tämä koodi on 22  

 

3a) C näppäimelle asetettu koodi  

Kun koodinäppäimistöä käytetään ensimmäisen kerran, tämä koodi on 33  

 

1) Koodin vaihtaminen  

Vastaanotinkanava A painikkeen koodin vaihtaminen, esimerkki  

Tämä toiminnon avulla voit vaihtaa vastaanotinkanava 1:n koodin  

1. Paina näppäintä ”0” ja pidä sitä pohjassa samalla kun painat ja vapautat A näppäimen  0A  

2. Vapauta ”0” näppäin  

3. Syötä nykyinen (alkuperäinen) koodi ja paina A  11A  

4. Syötä uusi koodi (max. 8 numeroa) ja paina A  esim.070576A 

5. Syötä uusi koodi uudelleen ja paina A  070576A  

  

Vastaanotinkanava 2:n B painikkeen koodin vaihtaminen, esimerkki  

Tämä toiminnon avulla voit vaihtaa vastaanotinkanava 2:n koodin  

1. Paina näppäintä ”0” ja pidä sitä pohjassa samalla kun painat ja vapautat B näppäimen  0B  

2. Vapauta ”0” näppäin  

 



3. Syötä nykyinen (alkuperäinen) koodi ja paina B  22B 

4. Syötä uusi koodi (max 8 numeroa) ja paina B  28111976B  

5. Syötä uusi koodi uudelleen ja paina B  28111976B  
 

2)     Normaali käyttö 

Vastaanotinkanava 1:n normaali käyttö, esimerkki  

1. Syötä vastaanotinkanava 1:een asetettu koodi  Esim. 070576 

2. Paina A 

 

Vastaanotinkanava 2:n normaali käyttö, esimerkki  

1. Syötä vastaanotinkanava 2:een asetettu koodi  Esim. 28111976 

2. Paina B 

  

  

Koodinäppäimistön ohjelmointi avaajaan  

1)   Vaihda oma koodi koodinäppäimistöön yllä olevien ohjeiden mukaan esim. 1234A, jos et  

ole vielä sitä vaihtanut. 

2)   Paina avaajan vastaanottimen nappia kerran, valo alkaa vastaanottimessa vilkkumaan. 

3)   Paina koodinäppäimistöön oma koodi esim. 1234 ja paina A, B tai C (valittu kanava) ja 

pidä sitä painettuna n.3 sekuntia.  

4)   Tämän jälkeen odota n.10 sekuntia, niin vastaanotin siirtyy valmuistilaan ja testaa. 

  

  

  


