
Πομποδέκτες  Hormann σειρά 3 BiSecur –μεταφορά κωδικου.
Σημείωση: Για να μεταφέρετε τον κωδικό από το ένα πομπό στο χέρι, χρειάζεται η 
ισχύς του σήματος
να είναι πολύ δυνατό.
 Αυτό σημαίνει ότι οι μονάδες πρέπει να είναι πολύ κοντά μεταξύ τους και να έχουν 
καλή μπαταρία.

Μεταφορά του κωδικού από έναν τηλεχειριστήριο BiSecur σε έναν τηλεχειριστήριο 
BiSecur.
(Λάβετε υπόψη ότι αυτό θα ενεργοποιήσει τη συσκευή σας / την πόρτα του γκαράζ!)
1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί στο τηλεχειριστήριο (ο οποίος έχει τον 
κωδικό που θέλετε να μεταφέρετε.)
Η λυχνία LED ανάβει συνεχώς και στη συνέχεια αρχίζει να αναβοσβήνει κόκκινο και 
μπλε.
2. Μόλις ο πομπός από πρώτο χέρι αρχίσει να αναβοσβήνει κόκκινο και μπλε, πατήστε 
και κρατήστε πατημένο το κουμπί στο
πομπό που πρόκειται να λάβει τον κωδικό. Η λυχνία LED αναβοσβήνει αργά για λίγα 
δευτερόλεπτα και στη συνέχεια αναβοσβήνει
γρήγορα για λίγα δευτερόλεπτα και στη συνέχεια σταματαει χωρίς φωτισμό.
Ο κωδικός έχει πλέον μεταφερθεί. 
Μπορείτε να συνεχίσετε αυτήν τη διαδικασία για να μεταφέρετε τον κωδικό σε 
διαφορετικό
κουμπιά.

Για να επαναφέρετε έναν πομπό BiSecur (διαγραφή και επαναφορά όλων των κωδικών σε 
λειτουργία 128bit)
1. Αφαιρέστε την μπαταρία για 10 δευτερόλεπτα.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο ένα από τα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου και 
τοποθετήστε ξανά την μπαταρία (και το κάλυμμα της μπαταρίας
για τα HS1BS / HS4BS / HS5BS).
3. Το LED θα ξεκινήσει μια σειρά φλας -
Μπλε αναβοσβήνει - αργή για 4 δευτερόλεπτα, γρήγορη για 2 δευτερόλεπτα, σταθερή για
σύντομο χρονικό διάστημα.
4. Αφήστε το κουμπί μόλις ολοκληρωθεί η σειρά των μπλε αναβοσβήνει. Μην συνεχίσετε 
να κρατάτε το
κουμπί μέσω της κόκκινης σειράς φλας, καθώς αυτό θα επαναφέρει τον πομπό σε 
λειτουργία 40 bit.
Ο πομπός χειρός είναι τώρα σε λειτουργία 128 bit όλοι οι κωδικοί για κάθε κουμπί 
επαναφέρονται. Το LED θα
ανάβει ΜΠΛΕ όταν πατάτε τα κουμπιά.
Αντικατάσταση / αφαίρεση μπαταριών.
Τα Hormann HS1BS, HS4BS και HS5BS διαθέτουν αφαιρούμενο κάλυμμα μπαταρίας που 
ξεκλειδώνεται και κλειδώνεται από
στροφή.
Το HSE2BS διαθέτει αφαιρούμενο πίσω κάλυμμα που πρέπει να αποτιμηθεί με τη χρήση 
ενός μικρού κατσαβιδιού
ή εργαλείο.
HS1 BS / HS4 BS / HS5 BS HSE2 BS


