Brugervejledning MCP-BLE4

Montering:
MCP-BLE4 leveres med et klæbebånd på bunden. Afskal beskyttelsesfilmen og lim tastaturet til det ønskede
sted. Stedet bør ikke være længere væk fra controlleren end ca. 1,5 m eller 5 fod.
Det er obligatorisk at tastaturet monteres i en position, hvorfra bevægelsen af søjlen/aktuatoren kan
observeres under kørsel!

Forbindelse:
Det trådløse tastatur MCP-BLE4 kan tilsluttes enhver styring, som er udstyret med et bluetooth-modul. Sørg
for, at bluetooth-modulet i styringen er aktiveret i guiden, før du går videre.

Parring:
Når du har tændt styringen, er den klar til parring i de første 10 sekunder efter tænd på stikkontakten. Hvis
styringen allerede er tilsluttet, skal du sørge for, at når du tager stikket ud, skal du vente til LED ‘en i
styringen slukker, så vent ca. 20 i 30 sekunder og kun derefter tilslut den igen!

Mens styringen er klar til parring, skal du trykke på tastaturet "UP" og "Down" tasterne, indtil du hører en
lyd fra de motorer, der er tilsluttet styringen. Hvis melodien går opad, blev tastaturet parret til styringen.
Nu kan styringen styres af tastaturet.

Når tastaturet er blevet parret til styringen før allerede, vil parringsfunktionen medføre en opringning af
tastaturet. Dette er angivet ved en nedadgående melodi udgivet af motorerne. Efter at være blevet opparet
vil regulatoren ikke reagere mere på tastaturkommandoerne.

Op til 15 tastaturer kan parres med en styring, og et tastatur kan parres med et ubegrænset antal styringer.
For at forbinde et andet tastatur eller for at forbinde tastaturet til en anden styring, udfør den beskrevne
parringsprocedure igen med et andet tastatur eller en anden styring.

Når et tastatur er parret med flere styringer, vil alle styringerne begynde at bevæge sig, når de får
kommandoen af tastaturet. Men mens styringerne starter og stopper samtidig, bliver de ikke synkroniseret.

Når tastaturet er parret, trykker du på og holder knappen "OP" nede, så det tilsluttede søjle/aktuator går
op, ved at trykke på og holde "nede" knappen nede, så søjlen/aktuatoren går ned.

Ved at trykke på "1" -knappen starter søjlen/aktuatoren, indtil det når Hukommelse 1-position. Ved at
trykke på "2" -knappen, starter søjlen/aktuatoren, indtil det når Hukommelse 2-positionen.

Batteriet på det trådløse tastatur er kun tilsluttet, så længe der trykkes på en knap, forventet holdbarhed
og brugstid er ca. 5 år.

