EC120 hälytyslaiteohjaimen asentaminen
1. Kytke sähköt päälle EC102 Master-ohjaimelle ja EC120 (Slave)
hälytinlaiteohjaimelle.
2. Käännä molemmat laitteet ohjelmointitilaan käyttämällä EC102:ssa
ohjelmointiavainta ja EC120 ruuvimeisselillä.
3. Paina EC120:n ja EC102:n tilanvaihtokytkimiä yhtä aikaa kymmenen sekuntia
pohjassa jolloin Master-ohjaimen näytölle ilmestyy lisävaihtoehtoja.
4. Valitse uudesta valikosta ”verkotus” ja sen alta ”luo Mast” vaihtoehto.
5. Laite rakentaa verkkoa ja Master-ohjaimen näytöllä lukee ”Verkkoa luodaan”.
6. Seuraavaksi näytölle ilmestyy teksti ”Opeta Avain!”.
7. Ohjelmoi avain Master-ohjaimelle painamalla kaukoavaimen 1 ja 0 painikkeita
samanaikaisesti kunnes oranssi merkkivalo välähtää.
8. Merkkivalon välähdettyä valitse ohjelmoitava painike painamalla kaukoavaimella
haluamaasi painiketta noin kaksi sekuntia pohjassa jolloin vihreä merkkivalo välähtää.
9. Seuraavaksi laite kysyy Master-ohjaimen ja hälytinlaiteohjaimen 8 numeroiset PINkoodit. Syötä ensin Master-ohjaimen PIN ja sen jälkeen EC120:n PIN. Huom. Mikäli
näppäilet koodissa virheellisen numeron älä keskeytä numeroiden syöttämistä vaan
jatka aina viimeiseen (kahdeksanteen) numeroon asti.
10. Syötettyäsi molemmat koodit oikein Master-ohjaimen näytöllä lukee ”Verkko
Valmis”.
11. Siirrä molemmat laitteet pois ohjelmointitilasta. EC102 saat pois ohjelmointitilasta
kääntämällä ohjelmointiavainta ja EC120 kääntämällä ruuvimeisseliä.
12. Verkko on nyt valmis.
13. Siirrä EC120 ohjain takaisin ohjelmointitilaan.
14. Paina EC120:n tilanvaihtokytkintä noin 2s pohjassa jolloin ohjain piippaa kerran.
15. Katkaise Master-ohjaimelta sähkö hetkeksi (n.10s).
16. EC120 on nyt rekisteröity hälytinlaiteohjaimeksi.
17. Poista hälytinlaiteohjain hetkeksi ohjelmointitilasta ja siirrä se hetken päästä takaisin.
18. Paina hälytinlaiteohjaimen tilanvaihtokytkintä noin 2 sekuntia pohjassa jolloin ohjain
piippaa kerran ja reititys aloitetaan.
19. Ohjain piippaa uudelleen kun reititys on valmis.
20. Poista EC120 ohjelmointitilasta.

HC-E:n asennus hälytinlaitteeksi hälytinlaiteohjaimeen
1. Katkaise sähköt molemmilta laitteilta (EC120, EC102).
2. Liitä EC120:n X2:3 ja X2:5 Housecontrol E:n GA liittimeen johdotuskaavion
mukaisesti ja poista EC120:n J1 ja J2 oikosulkupalat.
3. Kytke hälytinlaiteohjaimen (EC120) X1:1 ja X1:8 välille oikosulku.
4. Kytke jännitteet takaisin.
5. Lähetä seuraavanlainen tekstiviesti #i3 4 HC-E laitteen puhelinnumeroon.
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