
 

 

 

Installationsguide til trådløs 
kodetastatur  
300TCODE-W 

Digitalt trådløst kodetastatur med rullende koder til TAU portautomatik.  

Udgivet: 21/06/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specifikationer: 
Digital radio kodetastatur med rullende programmerbare koder, virker med alle TAU styreenheder 

med integreret radio modtager eller RXDC / RXSAM-serie modtagere.  

Beskyttelsesgrad: IP 54 (IP54/55 Støv- og spuletæt). 

Det er muligt at styre op til max 4 koder (2 til 8 cifre) med 2 valgbare kanaler A eller B hver.  

Hvert tastatur leveres fabriksindstillet og benytter standardkoden: 0000  

Standardkoden kan slettes og bør ændres efter tastaturet er taget i brug. 
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Montering: 

OBS: Før fastgørelse af tastaturet, anbefales det at tilslutte/forbinde tastaturet til styringen for at 

teste afstanden mellem styring og tastatur iht. placering; se nedenstående afsnit: Installation 

• Adskil tastatur frontpanelet fra bagbeslaget (Se nedenstående skitse). 
• Fastgør bagbeslaget korrekt på væggen eller søjlen (Se nedenstående skitse). 
(Benyt Ø 6 mm rawplugs, hvis tastaturet skal fastgøres til væg, eller Ø 4 mm selvskærende skruer 
til stål eller Ø 4 mm skruer til træ og lignende overflader) 
• Når bagbeslaget er blevet fastgjort til væggen eller søjlen, monteres frontpanelet på tastaturet 

igen. 

    

 

Installation: 

Tastaturet bør installeres umiddelbart i nærheden af styringen for at sikre at den indbygget radio 
sender i tastaturet kan nå modtageren i styringen.  
Før fastgørelse af tastaturet, anbefales det at tilslutte tastaturet til styringen for at teste afstanden 
mellem styring og tastatur.  
(Bemærk: Afstanden til tastaturet kan forbedres ved montering af antenne til styringen). 
 
 

Indtastning af ny personlig kode: 
• Tryk og hold knap A inde i 4 sekunder indtil du hører et ”BIP” og den grønne LED begynder 

at lyse.  

• Indtast den nye kode (2 til 8 cifre), mens den grønne LED blinker. 

• Tryk derefter kort på knap B, der høres et ”bip”, og den grønne lysdiode forbliver tændt i 1 
sekund, der bekræfter at den nye kode er indtastet.  
For at tastaturet skal kunne åbne/lukke din port skal det først forbindes med 
radiomodtageren i din styring, se nedenstående vejledning: 
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o Sådan forbindes tastatur med din styring: 
▪ Anbring tastaturet (sende-enheden) i nærheden af styringen til 

automatikken. 
Metode 1: 

▪ Via eksisterende tilkoblet fjernbetjening:  Tryk og hold knappen inde på din 
fjernbetjening i minimum 10 sekunder.  
Herefter vil den grønne diode i fjernbetjeningen slukke og begynde at blinke 
hurtigt.  
Det betyder at radiomodtageren i styringen nu er i gang med at søge efter 
en ny sende-enhed (modtageren søger i 10 sekunder og går derefter tilbage 
til normal drift).  

▪ Indtast den nye kode på kodetastaturet efterfulgt af knap A eller B og vent 
derefter i 10 sekunder. 

▪ Indtast koden igen for at se om automatikken åbner/lukker. 
▪ Lykkedes det ikke, gentages proceduren fra starten.  

Alternativt kan metode 2 benyttes i stedet for. 
 
Metode 2: 

▪ Via tilslutning via programmering af styring: Fjern plastiklåget fra 
plastikkassen til din styreenhed.  

▪ Tryk på knappen CH1 på styringen hvorefter en diode vil blive tændt på 
styringen (typisk DL7 eller DL8). Det betyder at radiomodtageren i styringen 
nu er i gang med at søge efter en ny sende-enhed (modtageren søger i 10 
sekunder og går derefter tilbage til normal drift). 

▪ Indtast den nye kode på kodetastaturet efterfulgt af knap A eller B og vent 
derefter i 10 sekunder. 

▪ Indtast koden igen for at se om automatikken åbner/lukker. 
▪ Lykkedes det ikke, gentages proceduren fra starten. 

 

• For hver indtastet kode kan kommandoen for automatikken kombineres ved enten at 
vælge A eller B. 
 

Sletning af indtastet kode: 
For at slette kun 1 kode, kan følgende procedure benyttes: 

• Tryk og hold knap A nede i 4 sekunder, indtil der høres et ”BIP” og den grønne diode 
begynder at blinke. 

• Imens den grønne diode blinker, indtastes koden du ønsker at slette (2 til 8 cifre) 

• Herefter trykkes og holdes knappen B nede i 4 sekunder indtil der høres et ”BIP” og dioden 
begynder at blinke rød og grøn samtidigt. Tryk igen på knappen B for at bekræfte 
sletningen af koden, hvorefter dioden stopper med at blinke.  
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Sletning af alle indtastet koder: 
Ønskes det er fabriksindstille kodetastaturet uden at benytte eksisterende koder, kan følgende 
procedure benyttes: 

• Tryk og hold A knappen nede i 4 sekunder indtil der høres et ”BIP” og den grønne diode 
begynder at blinke.  

• Mens dioden blinker grøn, indtastes ”master” koden (fabriksindstilling: 0000 eller den 
master kode genereret af dig, se hvordan masterkode ændres forneden). 

• Tryk og hold herefter knap B inde i 4 sekunder, indtil der høres et ”BIP” og dioden 
begynder at blinke rød og grøn. Tryk herefter igen på B for at bekræfte sletningen 
nulstilling af kodetastaturet. 

 

Ændring af Masterkoden: 
For at ændre den fabriksindstillet masterkode (0000), kan følgende procedure følges: 

• Tryk og hold knap A inde i 4 sekunder, indtil et ”BIP” høres og den grønne diode begynder 
at blinke. 

• Mens den grønne diode blinker indtastes masterkoden (fabriksindstillet: 0000, eller 
tidligere ændret af dig). 

• Tryk og hold igen knap A nede i 4 sekunder indtil et ”BIP” høres og dioden begynder at 
blinke hurtigt. 

• Mens den grønne diode blinker hurtigt, indtastes nu en nye masterkode; 

• Tryk derefter på B og et ”BIP” lyd høres og dioden vil forblive tændt i ca. 1 sekund for at 
bekræfte at den nye masterkode er blevet ændret.  

 
 
 

Udskiftning af batteri: 
T-CODE-W Trådløs kodetastatur anvender 2 stk. 3V lithium knapbatterier 
af typen CR 2032. 

 
Levetiden på batterierne afhænger af antal daglige aktivering via 
tastaturet. 
 
I en typisk husstand vil man kunne forvente at batterierne kan holde i lidt 
over 2 år. Anvendes tastaturet til en beboelse med mange brugere vil 
levetiden på batterierne være væsentligt mindre. 
 

• Fjern knapper fra skrue-hullerne 

• Skruer løsnes ved hjælp af 
stjerneskruetrækker. 

• Kodetastatur afmonteres. 
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• 4 skruer på bagsiden løsnes ved hjælp af 
stjerneskruetrækker 

• Plastik-bagcoveret fjernes forsigtigt  

• Silikoneflappen vippes op 

• Printpladen fjernes forsigtigt fra plastikkassen. 

• Udskift batterierne med nye CR 2032 batterier. 
Bemærk: Plus ( + ) vendes opad.  

• Afprøv om tastaturet responderer (lys i dioderne). 

• Saml tastaturet igen i omvendt rækkefølge.  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oversat af Danautomatik 

 
 
 
 
 
 

Stolt leverandør af TAU portautomatik. 
 
Opstår der spørgsmål undervejs i installationen er du velkommen til at kontakte Danautomatik 

Email: info@danautomatik. 

Tlf.: 26 22 15 38 / 60 69 53 36  

Hadsundvej 22, B 

9575, Terndrup 

Danmark 


