
Bediening Programmaschakelaar met LED en laatste manknop.

De bediening van de programmaschakelaar is een één knopsysteem  met een cyclus programmering in de 
volgorde van:

Indien een tweede programmaschakelaar is geplaatst, die niet geblokkeerd is zal de eerste programmaschake-
laar die geblokkeerd is toch altijd de actuele stand aangeven.

De actuele stand wordt duidelijk door een verlichte LED weergegeven.

Indien de laatste manknop is aangesloten zal deze indien juist aangesloten de deur half openen.

Bediening blokkering opheffen

Uit de geblokkeerde bediening halen geschied door het weer c.a. 3 sec. ingedrukt houden van de pro-
grammeerdrukknop de LED’s zullen allemaal eenmaal oplichten. 
Nu is de programmaschakelaar weer bedienbaar.

Bediening blokkeren

Indien men de programmadrukknop gedurende c.a. 3 sec ingedrukt houdt zullen alle LED’s twee maal tegelijk 
oplichten.

Een keuze maken op de geblokkeerde programmaschakelaar is niet mogelijk.

Reset
Om een reset uit te voeren moet de programmeerknop gedurende c.a. 10 sec. ingedrukt worden gehouden.

De LED’s zullen eerst tweemaal oplichten, de programmeerknop moet ingedrukt gehouden worden. 

Na c.a. 10 sec zullen de LED’s één voor één oplichten in de volgorden van boven naar beneden en weer naar 
boven, tijdens deze cyclus moet de programmeerknop worden losgelaten. 

Nadat de reset is uitgevoerd zal de programmaschakelaar de stand “Normaal open” aannemen.

Laatstemanknop

1.  Normaal open
2.  Winterstand (gedeeltelijk open)
3.  Geheel open (met de hand schuifbaar)
4.  Alleen uitgaand
5.  Op slot

Bediening 

1.  Normaal open
2.  Enz. 

Voor een binnensituatie is het mogelijk de functie “alleen uitgaand” en “op slot” uit te schakelen. 
De functietoets moet vastgehouden worden tijdens het op spanning zetten (externe voeding) van de 
programmaschakelaar, de 3 LED’s zullen aangaan nu kan de functietoets losgelaten worden. Indien 
gewenst kan men de functie weer terug zetten, de handeling zoals beschreven moet dan worden herhaalt 
(nu branden 5 LED’s).

Indien de voeding uit de standaardvoeding van de automaat komt kan men de knop door de reset heen 
vasthouden, er is dan even een spanningsloos moment.

Menukeuze 
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Bediening Programmaschakelaar met LED en laatste manknop en sluisfunctie.

De bediening van de programmaschakelaar is een één knopsysteem  met een cyclus programmering in de 
volgorde van:

Indien een tweede programmaschakelaar is geplaatst, die niet geblokkeerd is zal de eerste programmaschake-
laar die geblokkeerd is toch altijd de actuele stand aangeven.

De actuele stand wordt duidelijk door een verlichte LED weergegeven.

Indien de laatste manknop is aangesloten zal deze indien juist aangesloten de deur half openen.

Bediening blokkering opheffen
Uit de geblokkeerde bediening halen geschied door het weer c.a. 3 sec. ingedrukt houden van 
de programmeerdrukknop de LED’s zullen allemaal eenmaal oplichten. 
Nu is de programmaschakelaar weer bedienbaar.

Bediening blokkeren

Indien men de programmadrukknop gedurende c.a. 3 sec ingedrukt houdt zullen alle LED’s twee maal tegelijk 
oplichten.

Een keuze maken op de geblokkeerde programmaschakelaar is niet mogelijk.

Reset
Om een reset uit te voeren moet de programmeerknop gedurende c.a. 10 sec. ingedrukt worden gehouden.

De LED’s zullen eerst tweemaal oplichten, de programmeerknop moet ingedrukt gehouden worden. 

Na c.a. 10 sec zullen de LED’s één voor één oplichten in de volgorden van boven naar beneden en weer naar 
boven, tijdens deze cyclus moet de programmeerknop worden losgelaten. 

Nadat de reset is uitgevoerd zal de programmaschakelaar de stand “Normaal open” aannemen.

Laatstemanknop

1.  Normaal open
2.  Winterstand (gedeeltelijk open)
3.  Geheel open (met de hand schuifbaar)
4.  Alleen uitgaand
5.  Op slot

Bediening 

1.  Normaal open
2.  Enz. 

Voor een binnensituatie is het mogelijk de functie “alleen uitgaand” en “op slot” uit te schakelen. 
De functietoetsen moeten tegelijk vastgehouden worden waarna eerst de sluisfunctie wordt geactveerd 
blijven vasthouden gedurende 30 sec  de 3 LED’s zullen aangaan nu kan de functietoetsen losgelaten 
worden. 
Indien gewenst kan men de functie weer terug zetten, de handeling zoals beschreven moet dan worden 
herhaalt (nu branden 5 LED’s).

Menukeuze 

Sluis

Sluisfunctie aan of afzetten

Door beide bedienigsknoppen te gelijker tijd in te drukken wordt de sluisfunctie aangezet de LED van de sluis zal 
aangaan het uitschakelen gaat op de zelfde wijze de LED zal uitgaan.
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