Programmering av fjernkontroll WMS
Reprogrammere fjernkontroll
L og M - På baksiden av fjernkontrollen under batteridekselet

Steg 1: Slette fjernkontroll (KUN HVIS DET ER NØDVENDIG!, f.eks. hvis feil produkt har havnet på
fjernkontrollen (naboen sin etc.))
•
•

Hold L i ca. 10 sekunder til begge lysene blinker
rødt
Kort trykk på stopp og C samtidig.

Steg 2: Åpne motor for tilkobling
•
•
•
•
•
•

Koble fra strøm i 5 sek
Koble til 5 sek
Koble fra 5 sek
Koble til 5 sek
Koble fra 5 sek
Koble til strøm

Produktet er nå åpent i 1 min, og kan kobles til på nytt.
- Hvis det ikke fungerer, prøv å gjenta prosessen helt til du får det til. Dette skal fungere så fremt
motoren ikke er defekt.

Steg 3: Koble til fjernkontroll
•
•
•
•
•
•
•
•

Hold L i ca. 5 sek til det ene lyset blinker grønt
Når det lyser rødt, trykk A (+) for å se hvilket produkt den har funnet
(+) gjelder veggmontert flerkanals fjernkontroll
Produktet «vinker» (kjører ned/opp)
Er det riktig produkt; trykk stopp
Er det ikke riktig produkt; vent til det blinker grønt igjen, eller på nyere modeller, Trykk
C. Den søker da videre, og når den igjen blir rød, gjenta prosessen 3 steg over.
Når du har funnet riktig produkt og trykket stopp; Trykk L.
Prosessen er nå avsluttet og produktet er linket til fjernkontrollen
Du kan nå testkjøre for å se om prosessen var vellykket.

Sette endestopp på nytt

På baksiden under dekselet er det et hull med en knapp i der det står M. Den kan trykkes inn med
f.eks. en penn.
-

Først må du gå til riktig kanal, som styrer det produktet du skal justere endestopp på.
Trykk inn knappen, lyset vil da blinke grønt.
Bekreft at du vil gå inn i læremodus med et trykk på A (+). Produktet kvitterer med et
«klakk».
Det kan hende pilene virker motsatt nå, men det er normalt.
Kjør til ønsket nedre posisjon (pass på å ikke kjør for langt slik at bunnskinna hviler på
styreskinnene).
Trykk A for å bekrefte posisjon. Produktet bekrefter.
Kjør til ønsket øvre posisjon (Pass på å ikke kjør for langt her også).
Trykk A for å bekrefte posisjon. Produktet bekrefter ved å kjøre ned, så opp igjen.
Trykk M for å avslutte prosessen.

Nå skal endestopp være satt på nytt og du kan teste ved å kjøre produktet som vanlig.

