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EasyJack Draadloos codeslot

Met dit draadloze codeslot kunt U Uw EasyJack/SuperJack opener bedienen zonder draden te
trekken.
U bevestigt dit codeslot aan uw hek/paal en u heeft geen handzender nodig,want u bedient
uw hek d.m.v. uw persoonlijke code.
Algemene beschrijving
- 1. Er zijn 9 kanalen beschikbaar. Ieder kanaal accepteert slechts 1 code(deze code kan
echter steeds gewijzigd worden). Een code bestaat uit 1 tot 8 cijfers.
- 2. Het eerste cijfer moet hetzelfde zijn als het kanaalnummer.
Bijvoorbeeld,
de code voor kanaal 1 is: 1xx
de code voor kanaal 2 is: 2xxx
de code voor kanaal 9 is: 9xxxxxx
- 3. Als de code correct is ingevoerd wordt het radiosignaal verzonden. L1, L2 branden
gedurende 3 seconden als indicatie dat het signaal verzonden is.
- 4. In geval van een foutmelding zullen L1 en L2 4 seconden knipperen waarna ze uitgaan.
Installatie code opnieuw instellen
- 1. Verwijder de batterij
- 2. Druk op “CLEAR”en plaats de batterij terug. Na 3 seconden zullen L1 en L2 vijf keer
knipperen en vijf keer piepen.
- 3. Laat de “CLEAR”knop los en de installatie code is teruggezet naar 999999.
Verandering van de installatie code
- 1. Druk Enter + 999999 + ENTER -> L1, L2 branden gedurende 3 seconden na een lange
piep doven zij weer.
- 2. Druk 1 + ENTER -> L1 zal aangaan met een korte piep, +999999 + ENTER -> L1 zal
aangaan met een korte piep.
- 3. Voer een 6-cijferige code in bijvoorbeeld xxxxxx + ENTER -> L1 zal aangaan met een
korte piep.
- 4. Voer bovenstaande code nogmaals in om deze te bevestigen. Bijvoorbeeld xxxxxx +
ENTER-> L1, L2 zullen gedurende 4 seconden branden met een lange piep. Hierna doven ze
ter bevestiging dat de code succesvol is veranderd.

Instellen van de kanaalcode
- 1. Druk ENTER + Installatie Code + ENTER -> L1, L2 zullen voor 3 seconden branden met
een lange piep waarna ze doven.
- 2. Druk 2 + ENTER -> L2 is aan met 2 korte piepjes. L2 blijft aan waarmee de kanaalcode
programmeermodus geactiveerd is.
- 3. Kies een gewenst kanaalnummer (1 t/m 9) + ENTER-> hierna volgt een korte piep en L2
blijft branden.
- 4. Voer een gewenste kanaalcode (1 tot 8 cijfers) + ENTER in -> hierna volgt een korte
piep en L2 blijft branden.
- 5. Voer de code opnieuw in om deze te bevestigen
xxxxxxxx + ENTER -> L1, L2 zullen 4 seconden branden met een 4 seconden lange piep
waarna ze doven.
- 6. Een eerder ingestelde code kan later overschreden worden.
Verwijderen van een kanaalcode
- 1. Druk op ENTER + 6-cijferigeinstallatiecode + ENTER -> L1, L2 branden gedurende 3
seconden met een lange piep.
- 2. Druk 2 + ENTER -> L2 gaat aan met 2 korte piepjes. Hierna bent u in de kanaalcode
programmeermodus.
- 3. Kies het kanaalnummer ( 1 t/m 9) dat u wilt verwijderen + ENTER.
Kanaalnummer + ENTER -> een korte piep en L2 zal aangaan.
- 4. Voer het delete commando in: 0 + ENTER -> korte piep en L2 zal aangaan.
- 5. Voer bovenstaand commando in om de verwijdering te bevestigen.
Druk 0 + ENTER -> L1, L2 zullen aangaan met een 4 seconden lange piep, waarna ze doven.
Batterij indicator
- 1. De batterij geeft voldoende stroom als u een piep hoort wanneer er een knop wordt
ingedrukt.
- 2. De batterij is ongeveer half leeg wanneer u twee piepjes hoort bij het indrukken van een
knop. U kunt nu geen instellingen veranderen alleen normalen bediening is mogelijk.
- 3. Bij het horen van 3 piepjes dient de batterij vervangen te worden.
Snel start
Signaal zenden
- 1. Kanaalcode 1 tot 8 cijfers
Installatie code opnieuw instellen
- 1. Verwijder de batterij
- 2. CLEAR + plaats de batterij terug (wacht 3 seconden L1, L2 zullen 5 keer knipperen met
5 korte piepjes)
- 3. Laat de CLEAR knop los (installatie code is teruggezet op 999999)

Veranderen van de installatiecode
- 1. ENTER + 999999 + ENTER;
- 2. 1 + ENTER L1 zal aangaan met een lange piep + 999999 + ENTER;
- 3. 6-cijferige nieuwe code + ENTER;
- 4. 6-cijferige nieuwe code + ENTER (ter bevestiging)
Instellen van een kanaalcode
- 1. ENTER+ installatiecode + ENTER;
- 2. 2 + ENTER;
- 3. Kanaalnummer( 1 t/m 9) + ENTER;
- 4. Kanaalcode (1 tot 8 cijfers) + ENTER;
- 5. Kanaalcode ( 1 tot 8 cijfers) + ENTER (ter bevestiging)
Kanaalcode verwijderen
- 1. Enter + installatiecode + ENTER;
- 2. 2 + ENTER;
- 3. Kanaalnummer (1 t/m 9) + ENTER;
- 4. 0 + ENTER;
- 5. 0 + ENTER (verwijdering bevestigd)

