
FAAC RFWK 12 (LR) ( 12204770077 / 12204770080 (LR) ) 
 

 4 kanaals codeklavier 

 4 verschillende openingscodes (tot max. 8 cijfers) 

 Verlichting via blauwe led. 4 sec. actief na de laatste bediening 

Het klavier gaat in stroomspaarstand, en moet eerst worden  

ingeschakeld alvorens je de openingscode kan ingeven.  

 

2 mogelijkheden: 

o eerst toets met  indrukken 

o eerste cijfer van code 1 sec. indrukken (of  toets  

1 sec. indrukken bij programmatie) 

 

Indien de groene led 5 sec. oplicht na het inschakelen en er geen code kan 

worden ingegeven, dan betekent dit de batterij moet worden vervangen. 

Nadat de led uit is, kan er een code ingegeven worden. 

Na het ingeven van de geldige openingscode +  wordt het radiosignaal 

uitgezonden. Na het ingeven van een geldige code werkt het klavier voor  

20 sec. als drukknop. (groene led aan.)  
 

Je kan deze functie vroeger beëindigen door nogmaals de   in te 

drukken.  

 

Bij iedere druk op een toets licht de groene led kortstondig op. 

Bij een verkeerde toegangscode knippert de groene led voor enkele sec. 

 

STANDAARDPROGRAMMATIE (via XT-zender 868 MHz) 
 

STAP 1 : Programmeren van een nieuwe toegangscode : 

 

  indrukken (groene led pinkt) 

 Mastercode ingeven 

  indrukken (groene led pinkt snel) 

 Toegangscode ingeven (max. 8 cijfers) 

 Geheugenplaats ingeven (1-4) 

  indrukken (groene led uit, code is aanvaard) 

STAP 2 : Aanleren van de zender naar het codeklavier :   

Zender richten zoals aangegeven op foto hiernaast !  
 

 Zender in programmeermodus plaatsen,  

P1 & P2 samen indrukken tot LED knippert 

 In te leren kanaal van de zender indrukken en ingedrukt houden 

 Zender richten zoals aangegeven op foto hiernaast! 

  +Toegangscode ingeven +  indrukken (rode led knippert 3x) 

 

  

Blauwe led 

(verlichting) 

Groene 

led 

 

Rode 

led 

MASTERCODE :    

SERIENR. :  

 

Opmerking: Eerste activatie van het klavier op de ontvanger. 

+Toegangscode +  indrukken + 2 x binnen de 5 sec. een willekeurige cijfer ingeven. 
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FAAC RFWK 12 (LR) ( 12204770077 / 12204770080 (LR) ) 
 

GEAVANCEERDE PROGRAMMATIE (INDIEN NODIG) : 

1. Programmeren van een nieuwe mastercode : 

 

  indrukken (groene led pinkt) 

 Bestaande mastercode ingeven 

  indrukken (groene led pinkt snel) 

  indrukken (groene led pinkt nog sneller) 

 Nieuwe mastercode ingeven (max. 8 cijfers) 

  indrukken (groene led uit, code is aanvaard) 

 

 

2. Programmeren van de setupcode : 

(Enkel nodig bij het aanleren van codeklavier rechtstreeks in de ontvanger -> zie punt 3) 

 

  indrukken (groene led pinkt) 

 Mastercode ingeven 

  indrukken (groene led pinkt snel) 

 Setupcode ingeven (max. 8 cijfers) 

 Cijfer  ingeven 

  indrukken (groene led uit, code is aanvaard) 

  

3. Aanleren van het codeklavier op de ontvanger : 

 

  indrukken  

 Setupcode ingeven (zie punt 2) 

  indrukken (rode led pinkt, groene led blijft branden) 

 Wacht tot enkel rode led pinkt 

 Ontvanger in programmeermodus plaatsen 

 Geheugenplaats ingeven (knop 1, 2, 3 of 4) ingedrukt houden tot  

ontvanger bevestigt (paar seconden)(geheugenplaats klavier)  

  indrukken  

 

4. Inleren van nieuwe zender via het codeklavier :   

Zender richten zoals aangegeven op foto hiernaast ! => 

 

  indrukken 

 Setupcode ingeven (zie punt 2)  

  indrukken (rode led pinkt, groene led blijft branden) 

 Wacht tot enkel rode led pinkt 

 Kanaal (geheugenplaats)(1-4) indrukken en gelijktijdig de  

knop van de handzender indrukken. (led van de zender knippert 2x)  

 

5. Reset codeklavier : 

 

 Toets  en   gelijktijdig indrukken voor +/- 7 sec.  

 De blauwe led licht 5 maal op en knippert telkens 4 x kort  

 Toets  en  loslaten 

 Alle toegangscodes zijn gewist en de mastercode is teruggezet naar de fabriekscode. 
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