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1 Allmänt
Med radiokodlåset får du en kombination av handsändare och kodström-
brytare i ett. Utöver ofta redan befintliga mottagare krävs inga andra tillbehör. 

Anm.:
Kontrollera redan före montering om radiosignalen till mottagaren når
fram från den plats, där du har för avsikt att placera radiokodlåset. 
Montage direkt på metall kan påverka räckvidden. Håll därför ett 
avstånd på 2-3 cm.

RCT3b förses med ström genom två helt vanliga lithiumbatterier av typen
CR2032 (se bild 1); inmatningar och ändringar sparas, utan risk för att förlora
data vid strömavbrott. Med tre valfria 4-siffriga åtkomstkoder kan ett lika stort
antal funktioner utlösas med fjärrstyrning; således kan t.ex. tre portöppnare
impulsstyras trådlöst med en RCT3b. 
Dessutom tillhandahålls en direktfunktion, som dock inte skyddas med åt-
komstkod. Med denna kan du även trådlöst (tillsammans med en extra mot-
tagare) exempelvis aktivera en dörrklocka eller gårdsbelysning. Knappsatsen
är belyst från första knapptryckningen och släcks först cirka 20 sekunder
efter sista knapptryckningen. 

2 Montage
Sätt i batterierna efter montering (enligt bild 1).

3 Viktiga begrepp

Åtkomstkoder
4-siffriga fritt valbara sifferkoder som ger åtkomst till de tre radiokoderna
(numrerade från 1 till 3), där varje åtkomstkod är tilldelad en separat radiokod-
plats. Vid leverans eller Reset (återställning till fabriksinställning) är åtkomst-
koderna förprogrammerade enligt följande:
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SVENSKA
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15 sekunder. Annars följer en lång ljussignal, varpå man kan/måste 
börja om från början igen. På detta sätt (genom att invänta den långa
ljussignalen) kan även en felaktigt påbörjad inmatning avbrytas och
därefter inledas på nytt.

En ogiltig inmatning signaleras med tre korta ljussignaler, varefter appa-
raturen avaktiveras helt under 10 sekunder. Invänta en lång ljussignal
innan inmatning påbörjas på nytt.

Vid leverans eller Reset (fabriksinställning) är alla tre minnesplatserna (num-
rerade från 1 till 3) programmerade med förinställda åtkomstkoder. Dessa 
åtkomstkoder bör ändras enligt följande (bild 3):
1. Tryck 1x, 2x eller 3x på “nyckel”-knappen före respektive radiokodplats.
2. Ange giltig åtkomstkod (för åtkomstkod vid leverans eller Reset, se 

kapitel 4/bild 3. I övrigt gäller de egna åtkomstkoderna).
3. Tryck på “nyckel”-knappen ➜ vid korrekt inmatning följer en lång 

ljussignal. Vid felaktig inmatning följer 3 korta ljussignaler. 
4. Knappa in den nya 4-siffriga åtkomstkoden.
5. Tryck på “nyckel”-knappen ➜ vid korrekt inmatning följer en lång 

ljussignal.
6. Knappa in den nya 4-siffriga åkomstkoden på nytt.
7. Tryck på “nyckel”-knappen ➜ vid korrekt inmatning följer en lång 

ljussignal. Den angivna eller ändrade åtkomstkoden är antagen.

5.1 Sändning efter inmatning av åtkomstkod

Anvisningar för inmatning av åtkomstkoder vid driftsfunktioner:
Före inmatning av giltig eller passande åtkomstkod kan valfritt antal 
sifferknappar tryckas in. På så sätt blir det svårare för andra att notera
den egentliga koden. Det är endast de 4 sista knapptryckningarna 
som föregår “nyckel”-knappen som registreras och jämförs med den
sparade åtkomstkoden. 
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Åtkomstkod 1 för radiokod 1: “1234”
Åtkomstkod 2 för radiokod 2: “2345”
Åtkomstkod 3 för radiokod 3: “3456”

Radiokod
Den unika radiokoden med rullande koder, kan liksom handsändarna sända
radiosignaler. Utöver de tre radiokoderna, vilka nås via åtkomstkoderna, finns
det ytterligare en radiokod, som kan nås direkt (utan åtkomstkod). Det finns
således totalt 4 radiokoder.

Rullande koder
Detta unika kodlås arbetar med principen kring “rullande koder”. Koden som
sänds ändras från gång till gång.

4 Ljus- eller blinksignaler
LED-indikatorn lyser på olika sätt beroende på driftstatus: 
- kort ljussignal (figur 2a)
- lång ljussignal (figur 2b)
- långsamt blinkande (figur 2c)
- snabbt blinkande (figur 2d)
- mycket snabbt blinkande (figur 2e)

5 Ändring av åtkomstkoden
Vid ändring av åtkomstkod är det viktigt att sändningen är avslutad (kapitel 5.1),
vilket alltid signaleras med en lång ljussignal. Om du är osäker, vänta minst
20 sekunder före nästa knapptryckning.

Anm.:
Varje tillåten knapptryckning kvitteras med en kort ljussignal. På så sätt
kan man kontrollera att knappen verkligen tryckts in. Mellan två på 
varandra följande knapptryckningar får det dessutom endast vara max

HÖR/Funkcodet RCT3b-Heft 1  25.11.2004  11:13 Uhr  Seite 54 humpe-933 Macintosh HD:KUNDEN:HÖR/AST:HÖR/Schlüsseltaster/Codetaster:HÖR/Funkcodetas



5711.2004  TR20C001  RE

5.2 Direktfunktion hos “signal/ljus”-knappen
“Signal/ljus”-knappen har vid normal drift en specialstatus – med denna kan
du direkt, dvs. utan inmatning av åtkomstkod, sända och programmera
som med en handsändare. Dessutom kan du omkoda radiokoden eller 
återställa till fabriksinställning.
Denna direktfunktion är nästan alltid aktiv inom driftsfunktionerna, således
även under inmatning av åtkomstkod, om ingen annan knapp hålls in-
tryckt eller om sändning sker på annan radiokodplats. 
Undantaget är det tidsintervall på 20 sekunder, då samma radiokod kan
sändas på nytt utan inmatning av ny åtkomstkod, eftersom “signal/ljus”-
knappen används för att avbryta tidsintervallet. Under dessa 20 sekunder är
med andra ord direktfunktionen hos “signal/ljus”-knappen avaktiverad. 

5.2.1 Sända med “signal/ljus”-knappen 
1. Tryck in “signal/ljus”-knappen ➜ vid korrekt inmatning följer en lång 

ljussignal och tillhörande radiokod sänds (vilket indikeras genom en
mycket snabbt blinkande ljussignal).

Anm.:
Radiokoden sänds så länge “signal/ljus”-knappen hålls intryckt, dock
längst i 15 sekunder.

5.3 Inställning av mottagare
Information om vilka inställningar som gäller mellan radiokodlåset och motta-
garna finner du i respektive monteringsanvisning. I detta sammanhang är det
viktigt att radiokodlåsets signal sänds två gånger.

6 Reset
Med Reset återställs alla åtkomstkoder till fabriksinställning.
1. Ta ur ett av batterierna.
2. Avvakta i ca. 10 sekunder.
3. Håll “0” intryckt, samtidigt som du åter sätter i batteriet.
4. “0” måste hållas intryckt i minst 5 sekunder.
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Varje tillåten knapptryckning kvitteras med en kort ljussignal. På så 
sätt kan man kontrollera att knappen verkligen tryckts in. Mellan två 
på varandra följande knapptryckningar får det dessutom endast vara
max. 15 sekunder. Annars följer en lång ljussignal, varpå man kan/
måste börja om från början igen. På detta sätt (genom att invänta den
långa ljussignalen) kan även en felaktigt påbörjad inmatning avbrytas
och därefter inledas på nytt.

En ogiltig inmatning signaleras med tre korta ljussignaler, varefter 
apparaturen avaktiveras helt under 10 sekunder. Invänta en lång 
ljussignal innan inmatning påbörjas på nytt.

1. Knappa in den giltiga åtkomstkoden.
2. Tryck på “nyckel”-knappen ➜ vid korrekt inmatning följer en lång 

ljussignal och tillhörande radiokod sänds (vilket indikeras genom en
mycket snabbt blinkande ljussignal).

Anm.:
Radiokoden sänds så länge “nyckel”-knappen hålls intryckt, dock 
längst i 15 sekunder.

Efter första sändningen startas ett tidsintervall på 20 sekunder, under 
vilket samma radiokod kan skickas upprepade gånger (indikeras ge-
nom en mycket snabbt blinkande ljussignal). Använd valfri knapp, 
dock inte “signal/ljus”-knappen. Slutet på tidsintervallet indikeras med
en lång ljussignal.

Med “signal/ljus”-knappen kan tidsintervallet på 20 sekunder avbrytas i
förtid (varpå en lång ljussignal följer). På så sätt behöver du inte invänta
dessa 20 sekunder, innan du knappar in en annan åtkomstkod och 
därmed sänder en annan radiokod, för att t.ex. öppna eller stänga en
annan port.

HÖR/Funkcodet RCT3b-Heft 1  25.11.2004  11:13 Uhr  Seite 56 humpe-933 Macintosh HD:KUNDEN:HÖR/AST:HÖR/Schlüsseltaster/Codetaster:HÖR/Funkcodetas



76 7711.2004  TR20C001  RE 11.2004  TR20C001  RE

�6.

2 x CR2032

3

5.1.1

2

2b 2d

2e

2c2a

4 x

4 x

1x 2x 3x

1x

1x

1x

5 5 6

ZC1 ZC2 ZC3

ZC1

ZC2

ZC3

t

HÖR/Funkcodet RCT3b-Heft 1  25.11.2004  11:13 Uhr  Seite 76 humpe-933 Macintosh HD:KUNDEN:HÖR/AST:HÖR/Schlüsseltaster/Codetaster:HÖR/Funkcodetas




