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Trådløs kodetastatur K5000, Brugermanual 

Til I600 og I1000 Portautomatik 
 

I. Sikkerhedsintruktioner 

1. Det er kun tilladt at af professionelle at installere kodetastaturet. 

2. Sørg for, at standardkoden er den samme som vist i specifikationen inden installationen. 

3. Kodetasstaturet må kun benyttes til automatiskeporte og andre lignende mekansike enheder. 

II. Produktinstruktion 

1. Det er en 2-kanals transmitter (433,92MHz) og kan kun blive aktiveret ved at trykke den korrekte kode.  

2. Kodetastaturet kan både installeres inde og ude. 

3. Kodetastaturet kan leverer maksimal sikkerhed grundet dets funktion til skiftende kode.  

4. Kodetastaturet har en rækkevidde på 100 meter udendørs og op til 35 meter indendørs.  

5. Brug Duracell CR2450 batterier med 3V ; Maks kapacitet 580mAH og med en vægt på maksimalt 239g. 

6. Designet på kodetastaturet forlænger batteriets levetid. Et batteri virker op til 2 år ved brug 10 gange om dagen. 

7. Instruktion af LED lys og knapper på kodetastaturet: 
 

 KNAP NR: INDIKATOR LYS BETYDNING 

 
 

Lyspære indikationer  

(Fra venstre til højre) 

1 A Knap 1 på sender A 

2 1 Tryk svar 

3 2 Batterispændingen er lav, eller indtast din nye 
adgangskode igen når du ændrer adgangskoden. 

4 B Knap 2 på sender B 

 

Knappernes indikationer 

0～9 Lys i tastatur Adgangskode 

A、B Bogstavtaster A: Knap 1 på sender A. 

B: Knap 2 på sender B. 

 
 
 

Størrelse: 93*73*43mm 
Indikator lys: “A, 1, 2, B” 
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III. Driftinstruktion 
 
Kodetastaturet har brug for en adgangskode f.eks. 

Indtast 0~9 i enhvert kombination af tal på tastaturetm tryk på bekræftknappen, tryk derefter på knap A eller knap 

B alt efter hvilken knap du vil benytte til dit kodetastatur. Tryk på knap A hvis du ønsker at bruge kanal 1. Tryk på 

kanp B hvis du ønsker brug af kanal 2.  

Kodetastaturet sender kun et signal ud hvis du skriver den korrekte adgangskode, hvis du skriver den forkerte 

adgangskode vil kodetastaturet ikke sender noget signal. Der registreres kun den sidst indtastede 6-bit 

adgangakode, for ekempel hvis den korrekte adgangskode er “123456” så er “123456” den rigtige adgangaskode, 

men “123456#” er forkert adgangakode. Hvis der trykkes forkert adgangaskode er der ikke noget svar for hverken 

knap A eller knap B, skal du trykke på den korrekte adgangskode igen. Der skal være mindre end 4 sekunder, 

mellem hvert knaptryk, ellers skal du trykke igen.  

Fabriksindstillet adgangskode til kanal 1 og 2 er 000000 

 
IV. Ændring af din adgangskode 

 
Kanal 1: Adgangskode ændring: Hold knap A nede:  

 

Trin Tryk på Knap A LED lyspære 

1、Bliv ved med at holde knap A nede i mere end 2 sek. Knap A (Hold knappen nede) “A” Lyspære lyser 

2、Skriv den gamle adgangskode og tryk på knap A 000000 knap A “A+1” Lyspære lyser 

3、Skriv den nye adgangskode og tryk på knap A 654321 knap A “A+1+2” Lyspære lyser 

4、Skriv den nye adgangskode igen og tryk på knap A 654321 knap A “A+1+2” Blinker to gange og slukker derefter 

 
 

Kanal 2: Adgangaskode ændring: Hold knap B nede: 
 

Trin Tryk på knap B LED lysære 

1、Bliv ved med at holde knap B nede i mere end 2 sek. Knap B(Hold kanppen nede) “B” Lyspære lyser 

2、Skriv den gamle adgangskode og tryk på knap B 000000 kanp B “B+1” Lyspære lyser 

3、Skriv den nye adgangskode og tryk på knap B 123456 knap B “B+1+2” Lyspære lyser 

4、Skriv den nye adgangskode igen og tryk på knap B 123456 knap B “B+1+2” Blinker to gange og slukker derefter 

HVER OPMÆRKSOM 1: Hvis de to adgangskoder er ens, kan du trykke på knap A eller knap B efter at have trykket på 

adgangskoden 

HVER OPMÆRKSOM 2: Det virker ikke, hvis du ikke indtaster nummeret, når du konfigurerer adgangskoden. 

HVER OPMÆRKSOM 3: Det virker ikke, hvis du trykker to forskellige adgangskoder, når du opretter de nye adgangskoder 

eller hvis du trykker den forkerte gamle adgangskode. 

 
 

V. Regelmæssig drift af kodetastaturet 
 
 

Kanal 1: Regelmæssig drift i praktsis 
 

Skriv adgangaskoden til kanal 1 654321 

Tryk på knap A Knap A 

Bruges mindre end 4 sekunder inden der trykkes på A Kodetastaturet sender signal om åbning 

Bruges mere end 4 sekunder inden der trykkes på A Kodetastaturet sender ikke signal om åbning 
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Channel 2---regular operation in the practical application, Eg: 
 

Skriv adgangaskoden til kanal 2 123456 

Tryk på knap B Knap B 

Bruges mindre end 4 sekunder inden der trykkes på B Kodetastaturet sender signal om åbning 

Bruges mere end 4 sekunder inden der trykkes på B Kodetastaturet sender ikke signal om åbning 

 
 
 

VI. Nulstil Adgangakosde 
 

Hvis adgangskoden mistes, skal du åbne kodetastaturet med nøglen og tage batteriet ud. Bliv ved med at trykke på en 

vilkårlig knap i 2 sekunder, genmonter batteriet, og slip derefter knappen. LED lyspæren “B, 2, 1, A” lyser samtidigt og 

slukker en efter en, så vender adgangskoden tilbage til den oprindelige opsætning som er “000000”. Den oprindelige 

adgangskode kan ændres til andre i henhold til ovenstående betjening (Hver opmærksom på at kodetastaturet og 

modtageren skal indkodes igen efter nulstilling af adgangskoden). 

 
VII. Lavspændingsalarm 

 
 

Hvis batterispændingen er lavere end 2,4 V, tændes indikatorlampen “1,2”, når der trykkes på nummer ”0-9” 

(Udskifte nu med nyt batteri, CR2450). 

 
 

VIII. Model Oversigt 

Model Frekvens Farve 2-kanals kodetastatur - A og B multikanal 

K5000 433.92MHz Hvid A styrer multikanal 1, B styrer multikanal 2 

K5001 433.92MHz Sort A styrer multikanal 1, B styrer multikanal 2 

 

IX. Indlæsning af kodetastatur 

Hvordan indlæser jeg kodetastatur til en modtager? 

Hold indlæsningsknappen inde på modtageren indtil LED-lyset bliver rødt. Tryk derefter på knappen A på tastaturet to 
gange efter indtastning af adgangskoden til kodetastaturet. LED-lyset på modtageren blinker hurtigt. Indkodningen er nu 
afsluttet. 

Det er det samme for kanal 2. 
 
 

X. Installation 

a. Det er bedst at teste produktets funktionalitet og effektivitet inden installation.  

b. Fjernbetjeningens rækkevidde kan reducere 25% -30%, hvis batteriet har lav batterispændning. 

c. Produktet har støvdæksel, hold det lukket efter brug, og åben det, for at betjene kodetastaturet. 

 
10.1 Position 

Hold modtageren væk fra andre modtagere. Installere ikke produktet i nærheden af metalgenstande, da signalet 

ellers bliver forringet væsentligt. Det kan installeres både udenfor og indenfor alt efter brugerens behov grundet 

IP54-beskyttelsen.
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1. Åbn pakken, tag tilbehør ud, 

og åbn låsen ved at dreje 

nøglen med uret. 

2. Skil kodtastaturet ad, 

placeringshullerne er markeret på 

basen. 

 
3. Find et metal bor, markér de 5 
åbnede huller.  

4. Tryk 5 huller med Ø6mm på 

det markerede sted, og monter 

derefter kodetastaturet. 

5. Brug evt. selvskærende skruer 
TA4 * 30 til at fastgøre bunden. 6. Montér nu dækslet, og drej nøglen 

mod uret, og fjern derefter nøglen. 

 
10.2 Installation 

 
 

   

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OPMÆRKSSOM:  EL.  er kun nødvendige ved installationen.  
 
 

Fortolkningen og ejerskabet af denne manual tilhører www.Bango.dk. Enhver 

ændring af produktet kan ske uden forudgående varsel. 


