Control Prog
Test altijd eerst of er ook sprake is van een storing
indien de Control Prog zonder schakelaar, met de
hand bedient wordt. Niet? Dan is de schakelaar defect.
Wel? Vervang dan de batterijen.
Druk het reset knopje in. (in het gaatje aan de
onderkant)
Test de Control Prog opnieuw.
Is de storing nog niet opgelost? Zo nee, dan is het
vervolg afhankelijk van het soort storing.
Is er 1 functie die niet meer werkt of werkt helemaal
niets meer?
Niets meer:

De Control Prog moet opgestuurd worden ter reparatie.

1 Functie niet meer: Het probleem kan aan het te bedienen apparaat liggen. Werkt dit nog met
de originele handbediening? (Bijvoorbeeld tv afstandbediening of
wandschakelaar bij een deurautomaat)
Zo ja, dan moet de Prog opgestuurd worden ter reparatie.
Let op: Stuur nooit reparaties op zonder dit vooraf met ons te bespreken. Bij het pakketje
dient te allen tijde een begeleidend schrijven te zitten waarin de probleemomschrijving,
naam van de cliënt, en naam en telefoonnummer van de begeleider die het probleem
afhandelt staat.

Kopiëren van Infra Rood kanalen van andere Infra
Rood zenders
1. Zorg ervoor dat de batterijen in beide Infra Rood zenders de
volle capaciteit hebben. Plaats de zenders NIET in het volle
zonlicht tijdens het programmeren.
2. Leg de twee Infra Rood zenders op een tafel, de originele
zender met de zendkant naar de aansluitkant van de Control
Prog (fig. 2).
3. Met de bladzijdetoets kiest u de gewenste bladzijde. Er kan
één bladzijde tegelijkertijd ingesteld worden.
4. Druk gelijktijdig op P en 1 . Het indicatielampje op toets 1 en
de gekozen bladzijde gaan nu knipperen.
Om de juiste positie van de originele zender te controleren,
een toets van de originele zender ingedrukt houden. Het
indicatielampje voor de bladzijdentoets knippert nu groen.
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Beweeg deze zender van links naar rechts tot het punt dat het
indicatielampje uitgaat. Verplaats de originele zender
achterwaarts totdat de Infra Rood indicator uitgaat (voor sommige zenders
kan deze afstand een meter zijn). Plaats de originele zender tussen deze twee
uitersten. Een aantal Infra Rood zenders zendt geen constant Infra Rood
signaal, druk dan verschillende keren achter elkaar op de zendknop om het
uiterste linker en rechter punt te bepalen.
Druk even op de toets van de Control Prog welke ingesteld moet worden. Het
indicatielampje van de bladzijdetoets gaat nu oranje branden.
Druk op de te kopiëren toets van de originele afstandsbediening en laat die
pas los zodra het indicatielampje voor de bladzijdentoets groen gaat branden.
Dit kan tot 10 seconden duren. Als het indicatielampje weer oranje gaat
branden, een of meerdere keren op de te kopiëren toets van de originele
afstandsbediening drukken tot het indicatielampje groen oplicht en uit gaat.
Gaat het rood branden, dan is het kopiëren niet goed gelukt. Probeer het dan
opnieuw vanaf punt 4. Als er een harde pieptoon
klinkt, is de bladzijde
geblokkeerd en kan er niet worden geprogrammeerd. Lees het volgende
hoofdstuk voor het deblokkeren van een bladzijde.
Als het kopiëren van de toets goed is gegaan, ga dan verder met de andere
toetsen. Herhaal stap 5 en 6, tot alle toetsen zijn geprogrammeerd. Eindig
door op de --- te drukken. Als het indicatielampje groen knippert, geeft dit
aan dat het kopiëren is gelukt.
Controleer de geprogrammeerde functies op de te bedienen apparatuur.
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Tip! Control Prog kan de meest gangbare Infra Rood zenders inleren met een
klein aantal uitzonderingen. Indien er problemen zijn met het inleren van één of
meerdere functies, kan men een andere leermethode toepassen. Doe dan het
volgende bij punt 4. Druk gelijktijdig op P en 1 maar houd deze toetsen
ongeveer 2 seconden vast tot het indicatielampje groen knippert en dan uit gaat.
De Control Prog staat dan in de “andere” leermethode. Vervolg dan het inleren
zoals is omschreven.

