
 
 

FUNKCODY DeLuxe (art. SOM 5217) 
 

 
* Functie beschrijving : 
 
De Funkcody is een kodeklavier dat draadloos een bevel geeft aan de ontvanger in 
de sturing van de deuraandrijving.  Het toestel kan met 2 verschillende codes,     
2 verschillende deuraandrijvingen sturen.  Met een cijfercode 
kan men tot 2 willekeurige toegangscodes (max. 8 cijfers) ingeven. 
De gegevens blijven na batterijwissel behouden. 
 
 
* Overdragen van de zendercode : 
 
  Hierbij wordt de zendercode van de reeds geprogrammeerde zender overgedragen 
  naar de decoder. 
  - batterij afklemmen 
- brugje in positie 1 plaatsen 

  - zender inpluggen 
  - druk 2 sec. op een geprogrammeerde toets van de zender (de groene led licht  
    kort op) 
  - brugje terug op B plaatsen 
 
Voor bediening van een 2e deur, dient men deze handelingen over te doen maar dan 
met het brugje in positie 2. 
 
* Ingeven van de toegangscode voor deur 1: 
 
  - batterij van de decoder afklemmen 
  - brugje in positie 1 plaatsen 
  - batterij opklemmen en een willekeurige toets van het klavier indrukken (de groene 

led naast het brugje licht op) 
  - brugje terug op B pluggen (de groene led naast het brugje knippert nu snel): 

- vanaf nu heeft U 10 sec. tijd om een code in te geven 
- max. 8 cijfers ingeven (toets P wordt niet gebruikt) 
- aansluitend aan de code voor : 
➱  deur 1 = 1 drukken 
➱  afsluiten met toets “klokje” 
 

  bv.: toegangscode 1234, voor deur 1 
➱  Druk dan: 1234 1 klok 

- de programmatie voor deur 1 is nu beëindigd 
 

 
   
 
 



 
 
* Ingeven van de toegangscode voor deur 2 : 
 
  - batterij van de decoder afklemmen 
  - brugje in positie 1 plaatsen 
  - batterij opklemmen en een willekeurige toets indrukken (de groene led naast het 

brugje licht op) 
  - brugje terug op B pluggen (de groene led naast het brugje knippert nu snel): 

- vanaf nu heeft U 10 sec. tijd om een code in te geven 
- max. 8 cijfers ingeven (toets P wordt niet gebruikt) 
- aansluitend aan de code voor : 
➱  deur 2 = 2 drukken 
➱  afsluiten met toets “klokje” 
 

  bv.: toegangscode 5678, voor deur 2 
➱  Druk dan: 5678 2 klok 

- de programmatie voor deur 1 is nu beëindigd 
 
 
* Omgang met het klavier : 

 
Stap 1 : -  druk een willekeurige toets.   

   -  led licht kort op.    
   -  het klavier wordt ingeschakeld. 
 

Stap 2 : - toegangscode indrukken. 
   - led licht kort op na ieder cijfer. 
 

Stap 3 : - na het drukken van de code, afsluiten met toets klokje. 
 
Vb: code is 1234 druk dan klok 1234 klok 
 
De decoder zendt een signaal naar de ontvanger in de sturing van de deuraandrijving. 
De led licht 20 sec. permanent op.  Het klavier blijft voor 20 sec. geactiveerd. 
Elke druk op een willekeurige toets binnen die 20 sec. geeft een commando 
(open - stop - dicht) en verlengt de aktiviteit met 20 sec. 
Deze aktiviteit kan altijd beëindigd worden door te drukken op toets klokje. 
Bij het indrukken van een verkeerde code, knippert de led en het klavier blokkeert voor 
10 sec. bij het indrukken van 5 X verkeerde code, blokkeert het klavier 35 sec.  
 
 
LET OP : *  Indien mogelijk, het klavier en de decoder op minstens 1.60 cm hoogte 
          plaatsen, zo vermijdt U de bediening door kinderen. 
      *  De decoder mag enkel in droge ruimten geïnstalleerd worden. 


