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Draadloze activering van een dagstandfunctie programmeren 

 

Deze functie is beschikbaar op alle multitronic besturingen met software versie SW 4.51 of hoger.  
Met ieder draadloos FUHR toegangsverleningssysteem (vingerscan, afstandsbediening, codetableau, transponderlezer en 
multiscan go) kan de dagstandfunctie worden geactiveerd. 
 

Dagstandfunctie continu open 
(Alle schoten worden continu ingetrokken gehouden) 

 
  1 Houdt u de programmeerknop van de besturing ca. 10 seconden 

ingedrukt. Zodra de rode en groene LED knipperen laat u de 
programmeerknop los. 

Binnen 20 seconden 2 Druk nu binnen 20 seconden op de middelste knop van de 
masterkey. 
» Wanneer de besturing de masterkey heeft herkend, zal de 
groene LED 3 seconden oplichten en dan snel gaan knipperen.  

Binnen 20 seconden 3 Druk nu binnen 20 seconden twee keer met een tussenpauze van 
ca. 3 seconden na elkaar een vrije knop van de te koppelen 
afstandsbediening. Wanneer de 20 seconden worden 
overschreden zal de programmeermodus worden beëindigd.  
» Wanneer de besturing de afstandsbediening heeft herkend, zal 
de groene LED 3 seconden oplichten.  
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   4 Om de dagstandfunctie continu open te activeren respectievelijk 
te deactiveren dient u eenmaal op de geprogrammeerde knop te 
drukken.  
» Als de continu open dagstandfunctie geactiveerd is, knippert de 
groene  LED langzaam. 

De dagstandfunctie loopdeur  

(Alle schoten behalve de dagschoot blijven ingetrokken) 
 
  1 Houdt u de programmeerknop van de besturing ca. 10 seconden 

ingedrukt. Zodra de rode en groene LED knipperen laat u de 
programmeerknop los. 

  2 Druk nu nogmaals kort de programmeerknop in. De rode en 
groene LED knipperen om en om. 

Binnen 20 seconden 3 Druk nu binnen 20 seconden op de middelste knop van de 
masterkey.  
» Wanneer de besturing de masterkey heeft herkend, zal de 
groene LED 3 seconden oplichten en dan snel gaan knipperen. 

  4 Druk nu binnen 20 seconden twee keer met een tussenpauze van 
ca. 3 seconden na elkaar een vrije knop van de te koppelen 
afstandsbediening. Wanneer de 20 seconden worden 
overschreden zal de programmeermodus worden beëindigd.  
» Wanneer de besturing de afstandsbediening heeft herkend, zal 
de groene LED 3 seconden oplichten. 

  5 Om de dagstandfunctie loopdeur te activeren respectievelijk te 
deactiveren dient u eenmaal op de geprogrammeerde knop te 
drukken.  
» Als de loopdeurfunctie is geactiveerd knipperen de rode en 
groene LED langzaam. 
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