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Verlicht RF codeklavier

Wij danken u voor het aankopen van onze producten en het vertrouwen dat u in ons
bedrijf stelt.

1] ALGEMENE INFORMATIE
Draadloos RF codeklavier.
Gepolierde, hoogwaardige Zamak®
legering.
Toetsen met achtergrondverlichting.
Frequentie : 433,92 Mhz.
2 kanalen (toetsen «A» en «B»).
Compatibel met Erone® ontvangers.
Compact.
Opbouw.
Bevestiging met Torx® schroeven.
Ingegoten met Epoxy hars.
22 gebruikerscodes - 4 of 5 tekens.
1 mastercode - 5 tekens.
Audio- en visuele feedback.
Modulatie: AM/ASK.
Codering: Keeloq® hopping code
Afmetingen (H x B x D):
GALEOR = 110 x 75 x 15mm,
Voeding: Lithium batterij 3,6V - LS14500
(Meegeleverd).
Stroomverbruik:
- 28 mA tijdens zenden,
- 0,8uA in slaapstand.
IP64
Omgevingstest:
vibraties
WEEE

-25°C tot +70°C

Omgevingstest:
zoutspray

FCC CFR 47
deel 15 goedgekeurd*

* FCC ID : PWN1002000029
Het toestel beantwoordt aan deel 15 van de FCC
regulering. De werking ervan is afhankelik van volgende
2 voorwaarden: Eerst en vooral mag dit toestel geen
schadelijke stoorsignalen veroorzaken. Ten tweede moet
het apparaat elk ontvangen signaal aanvaarden, ook de
signalen die ongewenste werkingen kunnen veroorzaken.

2] OPMERKINGEN & AANBEVELINGEN
Aanbevelingen voor plaatsing

Monteer het codeklavier op een vlak oppervlak om
vandalisme te voorkomen en om een goede installatie
te garanderen.

Veiligheidsadvies

Het is, uit veiligheidsoverwegingen, aangeraden om
de fabrieksstandaard mastercode aan te passen.
Vermijd, bij het kiezen van een gebruikers- of mastercode, sequentiële codes (bijvoorbeeld : 3 4 5 6 7).

Waarschuwing voor RF blootstelling
Deze EUT** is in overeenstemmig met de MPE*** volgens de
en 2.1091.
Volgens de FCC RF blootstellingsvereisten moet er een
afstand van minimum 20 cm zijn tussen het toestel en de
gebruikers. De antenne die gebruikt wordt voor deze zender
mag niet gekoppeld worden met een andere antenne of
zender.

** EUT “Equipment Under Test”
*** MPE “Maximum Permissible Emission”
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3] MONTAGE KIT

GALEOR

(M4x10)
Torx®
schroef)

T20 Torx®
sleutel

Plastic
afdekdop

(M4x30)
bevestigingsschroeven

1

1

1

2

Plug

2

Accu

Dichting

1

1

4] PLAATSING

5] TABEL VOOR GEBRUIKERSCODES

Boor de 2 bevestigingsgaten (boorbit Ø 5 mm
en 35 mm gatdiepte) en het gat voor de kabeldoorvoer.
Plaats de 2 pluggen in de bevestigingsgaten.
Kleef het afdichtingschuim op de achterkant van de
basisplaat.
Plaats de basisplaat van de GALEOR op de wand
en schroef deze vast met de bijgeleverde (M4x30
bevestigingsschroeven.
Verwijder de plastic verpakking van de batterij en
plaats deze in de GALEOR. Plaats de GALEOR op de
basisplaat. Start met het inhaken bovenaan, en daarna
onderaan.
Maak de GALEOR vast aan de basisplaat door middel
van de bijgeleverde (M4x10) Torx® schroef.
Plaats het afdekkapje over de schroef onderaan het
codeklavier.

Kanaal

Gebruiker A

B

Kanaal

Code

Naam/
Voornaam

Gebruiker A

01

12

02

13

03

14

04

15

05

16

06

17

07

18

08

19

09

20

10

21

11

22

B

Code

Naam/
Voornaam
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6] PROGRAMMEREN
FABRIEKSINSTELLINGEN :
- Geen gebruikerscodes.
- Zoemer AAN
- Verlichtingstijd : 3 sec.
- Verbindings time-out : 25 sec.
- Fabrieks mastercode : 1 2 3 4 5.
- Programmatie time-out : 10 sec.
- Kanaalkeuzes :
Kanaal 1 = A,
Kanaal 2 = B.

GELUIDSSIGNALEN :
1 toon: bij opstarten (plaatsen van accu )
1 lange toon :
- Menu binnengaan,
- Validatie van een programmakeuze,
- Verlaten van een menu.
2 tonen : bevestiging binnengaan in
fabrieksherstel
3 tonen : bevestiging fabrieksherstel “A+1”
4 tonen :
- Bevestiging fabrieksherstel “B+3”,
- Fout voor verkeerde kanaal
- Fout voor reeds gebruikte code

7] VAN START GAAN
Het codeklavier wordt geleverd zonder instellingen voor
codelengte. Bij plaatsing van de batterij, knipperen alle
12 LEDS, wachtend op deze instelling.

DRUK toets 4 in gedurende 4 sec. om
een 4-cijferige gebruikerscodes in te stellen
--> 4 tonen

GEBRUIKERSCODES EN REGELS:
- Alle toetsen kunnen gebruikt worden
om een persoonlijke toegangscode in
te stellen, behalve toetsen A en B.
- De mastercode moet bestaan uit
5 tekens.
- De gebruikerscode kan bestaan uit 4
of 5 tekens, afhankelijk van de
initiële instellingen.
- De mastercode kan niet gebruikt
worden als toegangscode.

Verander
mastercode

Programmatie
gebruikerscode

A0

A1

1 toon

1 toon

DRUK toets 5 in gedurende 5 sec. om
een 5-cijferige gebruikerscodes in te stellen
--> 5 tonen
Na deze instelling, zal het codeklavier enkel
gebruikerscodes aanvaarden die bestaan uit 4 of 5 tekens,
afhankelijk van de gemaakte keuze. Indien geen andere
veranderingen hebben plaatsgevonden (wijziging van de
mastercode, opslaan van gebruikerscode, ... ), kunt u
de standaard fabriekswaarden opnieuw instellen door de
batterij uit de GALEOR te halen. U zult dan wel het aantal
Eens het aantal cijfers van de gebruikerscode
en kan ze niet meer veranderd worden tenzij
een herstelprocedure voor de standaard
fabriekswaarden wordt uitgevoerd (zie procedure
“B+3”).
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Voer de tekens van
de GEBRUIKERSCODE
in

Voer de 5 tekens in
van de nieuwe
mastercode

Druk daarna :
-“A” = enkel kanaal 1
-”B” = enkel kanaal 2
-”A & B” = kanaal 1
of kanaal 2

Druk “0” om te
bevestigen

1 toon = OK
(4 tonen = Fout)

Foutmelding indien
de ingevoerde
mastercode
overeenkomt met
een reeds bestaande
gebruikerscode in
het geheugen.

1 toon = OK
(4 tonen = Fout)

Foutmelding indien de
ingevoerde gebruikerscode
overeenkomt met een reeds
bestaande gebruikerscode in
het geheugen
-------- of -------wanneer het geheugen vol is
-------- of -------wanneer de code 12345 is.
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Geef de 2 MASTER
CODE tweemaal in

HERINNERING:
als de toetsen gedurende 1 sec.
knipperen bij de eerste aanraking,
vervang dan de batterij.

Achtergrondverlichting van de toetsen
gaat uit, behalve die van toets 5

Bepalen van het
kanaal op de
ontvanger

Verwijderen
van alle
gebruikerscodes

Verwijderen van
1 gebruikerscode

Zoemar AAN / UIT

Verander
kanaal van
gebruikerscode

A2

A4

A5

A6

A7

1 toon

1 toon

1 toon

1 toon

1 toon

Druk A en B
gelijktijdig in

Voer de tekens
van de GEBRUIKERSCODE in

Knop 5
knippert

Selecteer de
overeenkomstige relais
op de ontvanger
(binnen de 30 sec.)

1 toon = OK

Druk A of B

B

Voer de tekens
van de GEBRUIKERSCODE in

Druk op het kanaal
om te veranderen
( A of B )

1 toon = OK
(4 tonen = Fout)

Foutmelding
wanneer de
ingevoerde code
niet voorkomt in het
geheugen.

Als de zoemer
ingeschakeld is,
zal deze worden
uitgeschakeld, en
vice versa.

Indien het kanaal gememoriseerd
was, zal het verwijderd worden.
Indien niet, zal het gememoriseerd
worden.
KANAAL VERWIJDERD : 2 tonen
KANAAL GEMEMORISEERD : 1
toon

Programmatie-menu*
verlaten
* Programmatiemode is beperkt tot 10 sec. indien geen toetsen ingedrukt worden op het toetsenbord.
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8] FABRIEKSWAARDEN HERSTELLEN
Om schadelijke acties (al dan niet opzettelijk) te voorkomen, kan het herstel van de fabriekswaarden
enkel worden uitgevoerd door de eigenaar van de 5-cijferige mastercode of door diegene die een
gememoriseerde gebruikerscode kent (met 4 of 5 tekens) .
Volg de onderstaande procedure “A+1” of “B+3” om de fabriekswaarden te herstellen.

FABRIEKSWAARDEN HERSTELLEN
Reset naar
mastercode 12345

Fabrieksinstellingen
herstellen

A+1

B+3

GELIJKTIJDIG
GEDURENDE 30
SECONDEN

GELIJKTIJDIG
GEDURENDE 30
SECONDEN

2 tonen

2 tonen

Voer binnen de 20
sec. een bestaande
code in.

Voer binnen de
20 seconden een
bestaande code in.

3 tonen = OK

4 tonen = OK

Heeft geen
invloed op de
gebruikerscodes in
het geheugen.

Verwijdert alle gebruikerscodes
die opgeslaan zijn in het
geheugen, herstelt de keuze van
4 of 5 cijfers, verwijdert de link
met de ontvanger en stelt de
mastercode opnieuw in op 12345.

Normale modus
OPMERKING : Aan het eind van procedure “B+3”, zal zelfs de ingegeven gebruikerscode binnen de
procedure verwijderd worden. Het codeklavier zal opnieuw gememoriseerd moeten worden op de
overeenstemmende ontvanger.
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9] NOTA’S
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Referentie : G0301FR0409V04

Extranet : EXE-CDVI_IM GALEOR CMYK A5 NL-FR 04

PORTACON
Argonstraat 5
7463 CR RIJSSEN
tel: 0548-542590
info@portacon.nl
www.portacon.nl

The installer’s choice
www.portacon.nl

