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Toewijzen van een afstandbediening aan een gebruiker: 

 

Verwijderen van een gebruiker op de afstandsbediening: 

 

 

Inschakelen in Uit Huis mode: 

 

 

 

  

Algemene informatie 

LT5 knoppen [A] en [D]  worden gebruikt voor het inschakelen en uitschakelen, terwijl de [G] of [E] knoppen kunnen worden 

geprogrammeerd voor elke taak (bijvoorbeeld om poorten te controleren of om een paniek alarm te activeren). Een toets moet 

zo vaak worden ingedrukt als nodig is tot de gewenste kleur overeenkomt met de inschakelmodus of geprogrammeerde 

opdracht verschijnt op de LED. De [S] knop wordt gebruikt om een gekozen inschakelmodus of opdracht om een ontvanger te 

sturen en op het minimaliseert de mogelijkheid van een toevallige transmissies. Het wordt ook gebruikt om de status van het 

systeem te verkrijgen. 

Afstandsbediening sjabloon voorgeprogrammeerd in de fabriek: 

Knop [A] –Deze knop wordt gebruikt voor inschakelmode selectie. Inschakelmodi uitgelijnd door prioriteit: 

 1
e
 positie = Uit Huis (kleur: Rood) 

2
e
 positie = Nacht (kleur: Blauw) 

3
e
 positie = Thuis (kleur: Groen) 

4
e
 positie = Langdurig uit Huis (kleur: Wit) 

Knop [D] – Deze knop gebruikt u voor het uitschakelen van het alarm. 

Knop [G] – Deze knop gebruikt u om een alarm te wissen. 

Knop [E] – Met deze knop activeert u een paniekalarm. Druk op [S] om een vals paniekalarm te voorkomen. 

Afstandsbediening LT5 

Hoofdmenu 

1. Instellingen 

Instellingen 

2. Gebruikers 

Gebruikers 

3. Bewerk gebruikers 

G01 Gebruiker 01 

1. Naam              Gebr. 01 

G01 Gebruiker 01 

6. Bediening   Nieuw RCU 

Wachten 

Klaar 

Doorgaan naar de volgende gebruiker met [*] of [7]  

Kies Verwijder RCU en druk op [ENT].  

Houdt knoppen [A] en [D] 

 tegelijk ingedrukt.  

Het bericht Klaar verschijnt in beeld zodra alle 

afstandsbedieningen zijn verwijderd van de gebruiker. 

Hoofdmenu 

1. Instellingen 

Instellingen 

2. Gebruikers 

Gebruikers 

3. Bewerk gebruikers 

G01 Gebruiker 01 

1. Naam              Gebr. 01 

G01 Gebruiker 01 

6. Bediening Verwijder RCU 

Wachten 

Klaar 

Doorgaan naar de volgende gebruiker met [*] of [7]  

Het bericht Klaar verschijnt in beeld zodra alle 

afstandsbedieningen zijn verwijderd van de gebruiker. 

Kies Nieuw RCU en druk op [ENT].  

Rood = Uit Huis 

Druk op de [A] knop zo vaak als nodig 

is tot het rode lampje verschijnt en laat 

de knop vervolgens los. 

Duratie: ~3 sec 

Druk op de [S] knop terwijl de rode 

LED zichtbaar is (Dit duurt ongeveer 3 

seconden) en wacht op antwoord van 

het systeem. 

Als het systeem succesvol is geactiveerd in Uit Huis mode zal de rode LED 

langdurig knipperen op de afstandsbediening. 

Commando sturen en 

batterij status indicatie 

Antwoord van het systeem 

Groen (kort: ~0,1 sec) = 

batterij is goed 

Rood (kort: ~0,1 sec) = 

batterij is laag 

Rood (lang: ~1,0 sec) = 

Geactiveerd in Uit Huis 

mode 

Geen flits – Geen antwoord 

van het systeem! 

Inschakelen 
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Inschakelen Vervolg 

Blauw = Nacht 

Druk op de [A] knop zo vaak als nodig 

is tot het blauwe lampje verschijnt en 

laat de knop vervolgens los. 

Druk op de [S] knop terwijl de blauwe 

LED zichtbaar is (Dit duurt ongeveer 3 

seconden) en wacht op antwoord van 

het systeem. 

Als het systeem succesvol is geactiveerd in Nacht mode zal de blauwe LED 

langdurig knipperen op de afstandsbediening. 

Antwoord van het systeem 

Blauw (Lang) = systeem 

is ingeschakeld in Nacht 

mode 

Geen blinker = Geen 

antwoord van het 

systeem  

Inschakelen in Nacht mode: 

Inschakelen in Thuis mode: 

Antwoord van het systeem 
Groen = Thuis 

Druk op de [A] knop zo vaak als nodig 

is tot het groene lampje verschijnt en 

laat de knop vervolgens los. 

Druk op de [S] knop terwijl de groene 

LED zichtbaar is (Dit duurt ongeveer 3 

seconden) en wacht op antwoord van 

het systeem. 

Als het systeem succesvol is geactiveerd in Thuis mode zal de groene LED 

langdurig knipperen op de afstandsbediening. 

Groen (Lang) = systeem 

is ingeschakeld in Thuis 

mode 

Geen blinker = Geen 

antwoord van het 

systeem  

Inschakelen in Langdurig Uit Huis  mode: 

Wit = Langdurig Uit Huis 

Antwoord van het systeem 

Wit (Lang) = systeem is 

ingeschakeld in 

Langdurig Uit Huis mode 

Geen blinker = Geen 

antwoord van het 

systeem  

Druk op de [A] knop zo vaak als nodig 

is tot het witte lampje verschijnt en laat 

de knop vervolgens los. 

Druk op de [S] knop terwijl de witte 

LED zichtbaar is (Dit duurt ongeveer 3 

seconden) en wacht op antwoord van 

het systeem. 

Als het systeem succesvol is geactiveerd in Langdurig Uit Huis mode zal de 

witte LED langdurig knipperen op de afstandsbediening. 

Uitschakelen 

Druk op de [D] knop. De groene LED 

gaat branden 

Druk op de [S] knop terwijl de groene 

LED zichtbaar is (Dit duurt ongeveer 3 

seconden) en wacht op antwoord van 

het systeem. 

Als het systeem succesvol is gedeactiveerd zal de groene LED kort branden. 

Groen (kort) = Systeem is 

gedeactiveerd 

Geen blinker = Geen 

antwoord van het 

systeem  
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Status opvragen 

Druk op de [S]  knop . 
Het antwoord van het systeem hangt af van de status van het systeem (zie foto) 

Antwoord van het systeem 

Commando versturen en batterij 

status indicatie 

Groen (kort: ~0,1 sec) = Batterij is goed 

Rood (kort: ~0,1 sec) = Batterij is laag 

Groen (kort: ~0,1 sec) = Systeem is gedeactiveerd 

Rood (lang: ~1,0 sec) = Systeem is actief in Uit Huis mode 

Blauw(lang: ~1,0 sec) = Systeem is actief in Nacht mode 

Groen(lang: ~1,0 sec) = Systeem is actief in Thuis mode 

Wit(lang: ~1,0 sec) = Systeem is actief in Langdurig Uit Huis 

mode 

Geen blinker = Geen antwoord van het systeem 

Alarm wissen met [G] knop 

Druk op de [G]  knop . Zodra de opdracht wordt uitgevoerd of de PGM-uitvoer is ingeschakeld, zal er langdurig een rode LED branden. Als de PGM-uitgang Uit 

staat, zal de rode LED kort branden. 

Geen blinker = Geen antwoord van het systeem 

Rood (kort) = PGM uitgang is uitgeschakeld. 

Rood (lang) = Commando is uitgevoerd of PGM uitgang is 

ingeschakeld. 

Een paniekalarm activeren met de [E] knop. Opdracht verzenden met de [S] knop 
Rood = Paniek 

Blauw = niet gebruikt 

Groen = niet gebruikt 

Wit = niet gebruikt Antwoord van het systeem 

Rood (lang) = Paniekalarm is 

geactiveerd 

Geen blinker = Geen antwoord van 

het systeem 

Slechts 1 commando is toegewezen aan de 

[E] knop in de fabrieksinstelling. Dit is de 

reden dat enkel de rode LED zichtbaar zal zijn. 

Druk op de [S] knop terwijl de rode LED 

zichtbaar is. 
Indien het paniekalarm succesvol is verzonden zal de rode LED langdurig branden. 

Batterij vervangen  
De levensduur van de batterij is afhankelijk van de omgeving, het gebruik en de apparaten die worden gebruikt. Vochtigheid, hoge of lage temperaturen en schommelingen in temperaturen kunnen de 

levensduur van de batterij verminderen. De afstandsbediening waarschuwt u voor een lage batterij met de LED. Het toont de batterijstatus via de LED op het moment dat een opdracht naar een 

ontvanger wordt gestuurd. 

Oude batterij 

Nieuwe batterij 


