
 

 

General 

 Manual för trådlös knappsats 
 

Varning: Denna produkt har formgivits för att styra grindöppnare, bommar och liknande 
mekanismer. All annan användning av denna produkt anses olämplig. 

 
1) Produktbeskrivning 

 
Den trådlösa knappsatsen är en tvåkanals sändare som aktiverar en öppen cykel av era 
system, när en korrekt sifferkombination/kod anges. 

– Den kan installerats på en vägg inomhus eller utomhus, Den har en IP54- 
klassificering. 

– Den uppskattade räckvidden är minst 40 meter på öppen plats (utomhus) och 15 
meter inomhus. 

– Enheterna är designade för att batterierna ska hålla för uppskattningsvis två års 
användning vid tio användningar per dag. 

– Enheten har en frekvens på 433,9. 

– Bakgrundsljuset fungerar endast, när någon knapp trycks in. 
– Enheten har en oval form, 80,5 mm lång, 70,5 mm bredd och 30,5 mm djup. 
– Batteriet ersätts med ett litiumbatteri av typen CR 2032 3V (minuspol på framsidan 

av knappsatsen och pluspol på baksidan). 
 
Signaler Status 

 

Ett kort pip Knappsats-ton 

Ett långt pip Korrekt kombination har angetts 

Tre pip Ändring av kombinationen bekräftas 

Fem korta pip Fel vid ändring av kombinationen 

Tio snabba pip Varningssignal för låg batterinivå 

 
 

2) Installation 

Innan enheten installeras, rekommenderas ett test av dess funktion och räckvidd. Betänk 
att räckvidden vid låg batterinivå kan vara 25-30% kortare än annars. 

 
 

3) Positionering(placering 

För att få längsta möjliga räckvidd, bör placeringen av knappsatsen i förhållande till 
kontrollpanelen ej ha hinder i vägen. Metall. Trä- eller betongkonstruktioner minskar 
signalens räckvidd. 

 
 

4) Handhavande 

Knappsatsen fungerar med kombination på upp till åtta siffror med siffrorna ett till och med 
nio. När kombinationen har knappats in, ska användaren trycka på konfirmationsknappen 
(< eller >) för att aktivera öppningen/stängningen av grinden. 

– Mottagare är kanal 1, om användaren trycker på < 
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– Mottagare är kanal 2, om användaren trycker på > 

Signalen skickas endast om en giltig sifferkombination knappas in. Om en felaktig 
kombination knappas in, ger enheten ifrån sig fem pip, så snart som man har tryckt på 
konfirmationsknappen. Sifferkombinationen måste vara korrekt. Till exempel, så om den 
korrekta koden är 0422, så tolkar enheten kombinationerna 422, 10422 och 104222 som 
felaktiga. Därför gäller, att om användaren knappar in en felaktig kod, så bör genast < 
eller > tryckas in, så att tonen för fel kod ljuder. Sedan kan man börja om och ange den 
korrekta koden. 

 
När man knappar in koden/sifferkombinationen, måste detta ske inom sex sekunder 
mellan knapptryckningarna. Annars måste hela koden ånyo knappas in igen. 

 

Enheterna har en förprogrammering från fabriken för att aktivera kanal 1 (<) och kanal 2 
(>). 

 

Fabriksinställningarna är följande 
 

– Kombination för att sända koden som hänger samman med knappen <. 
När enheten används för första gången, är kombinationen 11 <  

 
– Kombination för att sända koden som hänger samman med knappen >. 

När enheten används för första gången, är kombinationen 22 >  

 
 

5) Montering 
 
Plocka isär knappsatsen för att möjliggöra fastsättning på väggen. 

1) Tag bort framsidans blå hölje varsamt, för att inte skada färgen. Använd en liten, 
platt skruvmejsel och för in den i mellanrummet mellan fronten och ”huset”. 

2) Skruva bort de två skruvarna som sitter på var sin sida av knapparna.  
3) ”Husets” baksida kan tas loss. Den tunnare delen är väggfästet. Borra passande hål i 

bakstycken för att förbereda fastskruvandet i väggen. 
4) Efter väggmontaget ska du sätta dit ”huset” och framsidan igen. 

 
 
 

5) Att ändra sifferkombinationen (max två olika) 
 
Att ändra koden för kanal 1 (<) 

1) Tryck knappen 0 och håll knappen nere, medan du trycker på och sedan släpper 

upp knappen <. 
2) Släpp upp knappen 0. 
3) Tryck in den ursprungliga kombinationen och tryck på < (alltså 11 och sedan <). 
4) Knappa in den nya kombinationen (max åtta siffror) och tryck på <. 
5) Skriv sedan in den nya kombination igen och tryck <. 

6) Skriv avslutningsvis in den nya kombinationen och tryck <. Det ljuder då ett långt 
pip som aktiverar cykeln. 
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Att ändra koden för kanal 2 (>) 
 

1) Tryck på knappen 0 och håll den nere, medan du trycker på och släpper upp 
knappen >. 

2) Släpp upp knappen 0. 
3) Tryck in den ursprungliga kombinationen och tryck på > (alltså 22 och sedan >). 
4) Knappa in den nya kombinationen (max åtta siffror) och tryck på >. 
5) Skriv sedan in den nya kombination igen och tryck >. 
6) Skriv avslutningsvis in den nya kombinationen och tryck >. Det ljuder då ett långt 

pip som aktiverar cykeln. 

 
 

Notera: Om de två kombinationerna som du har knappat in är identiska, så styr du 
kanalvalet med knapparna < och >. 

 

Notera också: Om man inte knappar in någon kombination (när porten ska 
öppnas/stängas), reagerar systemet så, att man styr skeendet genom att bara trycka på < 
eller >. 

 
 

 


