
TG200 Koodinäppäimistön asennusohje 

1) Tuotekuvaus 

 

2-kanavainen koodinäppäimistö. Suunniteltu käytettäväksi sisä- ja ulkotiloissa. Arvioitu 

käyttöetäisyys 200 m esteettömästi ja 35 m sisätiloissa. Paristonkesto noin 2 vuotta jos 

käyttökertoja 10 päivässä. 

Äänimerkki 

1 lyhyt äänimerkki  Näppäinääni 

1 pitkä äänimerkki  Automaattinen virrankatkaisu 

3 pitkää äänimerkkiä  Koodin muutoksen vahvistus 

5 lyhyttä äänimerkkiä Virhe koodin syötössä 

10 nopeaa äänimerkkiä Paristot melkein tyhjät  

2) Asennus 

Irrota koodinäppäimistön etulevy. Irrota koodinäppäimistön sisällä olevat ruuvit, jolloin takalevy irtoaa. 

Kiinnitä takalevy haluttuun paikkaan. Kiinnitä koodinäppäimistö ruuveilla takakanteen. Kiinnitä etulevy 

paikalleen. 

3) Käyttötapa 

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

koodi vahvistetaan painamalla  < tai > näppäintä. 

- vastaanotinkanava 1 < 

- vastaanotinkanava 2 > 

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

Kun väärä koodi syötetään ja painetaan joko < tai > 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. 

1a) < näppäimelle asetettu koodi 

Kun koodinäppäimistöä käytetään ensimmäisen kerran, tämä koodi on 11 

2a) > näppäimelle asetettu koodi 

Kun koodinäppäimistöä käytetään ensimmäisen kerran, tämä koodi on 22 



4) Koodin vaihtaminen 

Vastaanotinkanava 1:n <  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 < näppäimen 0 < 

2. Vapauta ”0” näppäin 

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

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

5. Syötä uusi koodi uudelleen ja paina < 070576< 

 

Vastaanotinkanava 2:n > 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 > näppäimen 0 > 

2. Vapauta ”0” näppäin 

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

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

5. Syötä uusi koodi uudelleen ja paina > 28111976> 

Huomautus 1: Jos molemmat syöttämäsi koodit ovat identtisiä, voit koodin syöttämisen jälkeen painaa 

näppäintä < tai > 

 

5) Normaali käyttö 

Vastaanotinkanava 1:n normaali käyttö, esimerkki 

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

2. Paina < 

Vastaanotinkanava 2:n normaali käyttö, esimerkki 

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

2. Paina > 

 

 

Koodinäppäimistön ohjelmointi Tg200 automatiikalle 

1) Syötä oma koodi koodinäppäimistöön ylläolevien ohjeiden mukaan esim. 1234 

2) Paina Tg200 automatiikasta CODE näppäintä kerran, niin Su tai piste syttyy näyttöön. 

3) Paina koodinäppäimistön koodi esim 1234 ja paina < tai >. (riippuen kumpaan kanavaan koodi on 

 syötetty. Toista tämä kaksi (2) kertaa. 

4) Automatiikassa oleva Su tai piste vilkkuu muutaman kerran ja katoaa. Ohjelmointi on onnistunut. 

 

 

 


