Montering og programmering av kodestrømbryter GM433
for GM800, GM1000 og GM1200 Garasjeportåpner
Dette er en 2-kanals trådløs kodestrømbryter beregnet for utendørs montering (IP54) på
garasjen. Ved å taste koden kan man betjene inntil 2 portermotorer. GM433 drives av 2
stk. CR2032 Litium batterier.
Valg av nye koder:
GM433 er forhåndsprogrammert med kode 11 til kanal 1 – Venstre piltast og kode 22 til
kanal 2 – Høyre piltast.
1.
2.
3.
4.
5.

Trykk og hold nede 0-tasten mens venstre piltast trykkes ned og slippes
Slipp 0-tasten
Tast gjeldende kode (11) og avslutt med venstre piltast
Tast inn ny selvvalgt kode, inntil 8 siffer og avslutt med venstre piltast
Gjenta valgte kode og avslutt med venstre piltast (HUSK DEN NYE KODEN!)
Tilsvarende for kanal 2 med kode 22 dersom det skal kjøres 2 porter.

Programmering mot GM-motorenes mottakere:
1.
2.
3.
4.

Trykk inn Code knappen på motoren til Su vises i displayet.
Tast inn gjeldende kode og avslutt med tilhørende piltast, kanal 1 eller 2.
Gjenta punkt 2
Nå skal Su blinke hurtig før displayet igjen viser --

Bruk og lyd/lys-meldinger:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tast kode og avslutt med piltast, signalet sendes og motoren starter/stopper
Ved opphold i mer enn 6 sekunder må man starte på nytt
1 kort tone = tastetrykk
1 lang tone = korrekt kode bekreftet
5 korte toner = Feil kode
10 korte toner = Varsel om dårlige batterier

Montering:
1. Vipp ut det sorte dekselet over tastaturet, vipp med en liten skrutrekker i sporet
under nullen
2. Skru ut de to blanke 2 mm. umbraco skruene og ta bort bakplaten.
3. Slå ut 2 av utstansingene i bakplate og skru denne fast på egnet sted. Sjekk at det er
kontakt (rekkevidde) mellom sender og mottaker før man velger plassering.

Allister Pluss kodestrømbryter
Universal, kan tilkoples alle motorer med 24V utgang og trykkbryter inngang.
Utvendig tastatur med lys og innvendig kontrollboks med manuell startbryter,
tilkoples med 3 ledere fra motor (10 meter 4-ledere medfølger)
4-leder, rød-sort-oransj-hvit mellom tastatur og innvendig kontrollboks er ferdig
koplet i tastatur og må tilkoples etter merkingen inne i kontrollboksen, RED-BLKORG-WHT
Virker med 15-30V DC eller AC, 40 mA
Tilkopling til GM-motorene:
T1 – GND
T2 – PB
T3 - +24
Valg av personlig kode:
• Sett RUN/PROGRAM velgeren mot Program
• Tast 1 og deretter piltasten ↕ (lyset i tastene blinker 3 ganger)
• Velg din personlige kode, mellom 3 og 10 siffer, avslutt med ↕
• Sett RUN/PROGRAM velgeren tilbake til RUN
• Avslutt med stjernetasten *
Det kan også legges inn en alternativ kode, følg prosedyren over men velg 5
istedenfor 1 i andre linje.
Sletting av koder:
•
•
•
•
•

Sett RUN/PROGRAM velgeren mot Program
Tast 1 (eller 5 for alternativ kode) og deretter piltasten ↕
(lyset i tastene blinker 3 ganger)
Trykk en gang til på ↕
Sett RUN/PROGRAM velgeren tilbake til RUN
Avslutt med stjernetasten *

Betjening av porten:
•
•
•

Tast din kode, deretter trykk ↕, porten starter
Tastaturet er nå aktivt i 15 sek. og alle taster vil starte eller stoppe porten.
Dersom feil kode velges må man vent i 5 sek. før * og korrekt kode velges
igjen.

