Programmera kodlås Telecody
base+, pro+, Aperto 550L och 800XL

Här sitter etiketten

Etiketten längst upp på kodlåset, med serienummer på, bör sparas på
ett säkert ställe. Sätt den t.ex. på motorvagnen, innanför kåpan!

Om sifferkod/lösenord
Åtkomstkoden (sifferkod/lösenord) har en startsiffra och upp till sju
följande siffror.
Startsiffran kan vara 0-9. Exempel: 5
De följande kan vara 0-9. Exempel: 752
Man kan ha max tio olika koder på samma kodlås, men de måste ha olika start
siffror (dvs 0-9).
Fråga alltid kunden vilken startsiffra/vilken kod han/hon vill ha i koden innan du
börjar. Då startsiffran kodas mot radiomottagaren är det bra att ha den rätt från
början. Det är lättare att ändra de andra tre.
Vill kunden att koden skall vara exempelvis 5752 måste man först koda in 5 mot
mottagaren och sedan resten av koden, se nedan.

Aktivera kodlåset

Här sitter gul och röd diod.

1. Aktivera kodlåset genom att hålla in M-knappen i fem sekunder.
2. Den gula lysdioden blinkar under tiden.
3. Den gula och den röda dioden tänds i två sekunder.
(Dioderna sitter ovanför knapp 1 och 2)

P-knappen

Programmera kodlåset till motorn

M-knappen

1. Ta bort plastkåpan som sitter monterad på motorvagnen. Leta upp den röda
knappen där det står ”Radio” på motorvagnen.
2. Tryck på den röda knappen, nu tänds den röda
dioden på ch1 upp.
Exempel: kod 5752
3. Tryck och håll in siffran 5 på kodlåset (= startsiffran i den valda koden) tills dioden på ch1 har
blinkat färdigt.
4. Fortsätt på kodlåset:
Tryck: P (P-knappen)
		
5 (startsiffra)
		
P
		
5752 (hela koden)
		
P
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Programmera kodlås base+, pro+,
Aperto 550L och 800XL, forts

Ändra sifferkod/lösenord
Här måste startsiffran vara densamma. De övriga siffrorna kan enkelt
ändras utan knapptryckning på motorn.
Tryck:
		
		
		
		

P (P-knappen)
5752 (gammal kod)
P
5361 (dvs ny kod)
P

P-knappen

Lägg till sifferkod/lösenord
Detta gäller också om man vill byta kod helt.
1. Ta bort plastkåpan som sitter monterad på motorvagnen. Leta upp den röda
knappen där det står ”Radio” på motorvagnen.
2. Tryck på den röda knappen, nu tänds den röda
dioden på ch1 upp.
3. På kodlåset: tryck och håll in den valda startsiffran i koden tills dioden på ch1 har blinkat
färdigt.
4. Fortsätt på kodlåset:
Tryck: P (P-knappen)
		
Startsiffra
		
P
		Hela koden inkl. startsiffra
		
P
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