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De volgende afbeeldingen geven de LCD-
displays weer van de beschikbare menu's in de 
Conkey

Menu overzicht CONKEY

Donderdag   20/3     19:02
                        Oplading ...

Kapaciteit: 99,9%
                    >**************

Breng kode in

1    2    3    4    5    6    7    8
        Kanaal nr:   1

naar links
 bladeren

naar rechts
  bladeren

naar omhoog
    bladeren

naar omlaag
   bladeren

centrale toets

Breng kode in ****

kode is gelijk aan

UK       dk          d
nl          f

Data overdracht

taal kiezen met de horizontale pijlen
met de enter-toets bevestigen
"terug" selecteren en enter-toets

19:02

remote     conkey    adj. uur
cond.bt      meer-    EINDE

LICHT        tv           video
cd               tape       terug

REMOTE  conkey  adj. uur
cond.bt      meer-       einde

remote   CONKEY  adj. uur
cond.bt      meer-       terug

remote   conkey  ADJ. UUR
cond.bt      meer-       terug

remote     conkey    adj. uur
COND. BT    meer-   terug

remote     conkey    adj. uur
cond.bt     MEER-      terug

TAAL    ConTool       terug

taal    CONTOOL     terug

1    2    3    4    5    6    7    8
               TERUG

CONFIG   zenden  ontvang
kopie         wissen   terug

met de verticale pijlen de cijfers wijzigen
met de horizontale de uren, min, sec kiezen
met de enter-toets bevestigen en eventueel
de datum wijzigen

 Zie volgend blad
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CONFIG   zenden  ontvang
kopie         wissen   terug

CONFIG   zenden  ontvang
kopie         wissen   terug

T:CP24   N1    F1   L:SW  -1
R1 A:-              K - - - - - - - -

T:CP24   N1    F1   L:SW  -1
R1 A:-              K - - - - - - - -

config    ZENDEN  ontvang
kopie         wissen   terug

Zend N9

Zend N10

config   zenden  ONTVANG
kopie         wissen   terug

config     zenden   ontvang
KOPIE        wissen   terug

config     zenden   ontvang
KOPIE        wissen   terug

config     zenden   ontvang
kopie       wissen   TERUG

config     zenden   ontvang
kopie      WISSEN    terug

config     zenden   ontvang
kopie      WISSEN    terug

De volgende afbeeldingen geven de LCD-
displays weer van de programmeer-menu's in 
de Conkey

Programmatie CONKEY

 Zie volgend blad

Wissen        N7 Wissen        N7
N7 Klaar

T:CP24      N9
Data verzonden

T:CP24      N9
Geen kontakt!

IR-com.
OK

IR-com.
niet OK

Geen kontakt!

IR-com.
OK

IR-com.
niet OK

Kopie        N7 Kopie        N7    --> N8 Kopie        N7    --> N8
Klaar         N7    --> N8
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De volgende afbeeldingen geven de LCD-displays nodig voor de programmering van een installatie. Programmatie CONKEY

invullen met welke kanalen
een EN-functie moet zijn met
K8, nogmaals naar beneden
met de pijl voor K7, enz.

T:CP24   N1    F1   L:SW  -1
R1 A:-              K - - - - - - - -

T:CP24   N1    F1   L:SW  -1
R1 A:-              K - - - - - - - -

config    ZENDEN  ontvang
kopie         wissen   terug

met de verticale pijlen het type module kiezen
in relatie tot het toegekende moduulnummer

zie rubriek CP24S

zie rubriek CP24
(dimmer geen R:-)

met de horizontale pijlen bladeren in
het menu van de respectievelijke module

T:CP24A  N1   SF1
R1    A:-

T:CP70  N1      Link   nr.: 1
      Type Hz:  1    Nr.Hz: 1

T:CP70  N1      Link   nr.: 1
      Type Hz:  1    Nr.Hz: 1

T:CP70  N1      Link   nr.: 1
      Type Hz:  1    Nr.Hz: 1

T:CP70  N1      Link   nr.: 1
      Type Hz:  1    Nr.Hz: 1

T:CP70  N1      Link   nr.: 1
      Type Hz:  1    Nr.Hz: 1

T:CP20   N1    Link   nr.  1
           EN nr.    1:

T:CP20   N1    Link   nr.  1
           EN nr.    1:

T:CP20   N1    Link   nr.  1
           EN nr.    1:

T:CP20   N1    Link   nr.  1
           EN nr.    1:

T:CP20   N1    Link   nr.  1
           Kort/Lang:

T:CP20   N1    Link   nr.  1
    Groep aan/uit:

T:CP20   N1    Link   nr.  1
    Signal invert:

T:CP31   N1    F1   L:SW  -1
R- A:-              K - - - - - - - -

T:CP24   N1    F1   L:SW  -1
R1 A:-              K - - - - - - - -

T:CP24   N1    F1   L:SW  -1
R1 A:-              K - - - - - - - -

T:CP24   N1    F1   L:SW  -1
R1 A:-              K - - - - - - - -

T:CP24   N1    F1   L:SW  -1
R1 A:-              K - - - - - - - -

wijzigen van het moduul-
nummer (1 tot 200)

invullen van welke kanalen
werken als kort/lang-functie

invullen van welke kanalen
de ingang geïnverteerd worden

invullen van welke kanalen
werken als groep aan/uit

wijzigen van het moduul-
nummer (1 tot 200)

invullen van de kanaalcijfers
nodig voor een EN-functie
voor kanaal 1

wijzigen van de uit te voeren
actie (zie actie-tabellen)

wijzigen van het kanaal-
nummer (1 tot 8)

wijzigen van het relais-
nummer (1 tot 4)

wijzigen van het link-
typenummer (1 tot 4)

wijzigen van het link-
typenummer (1 tot 4)

wijzigen van het link-type
(SW, IR, B&O, TL, UHF)

wijzigen van het functienummer
(1 tot 40) (SF1..SF4 zie CP24S)

T:CP24   N1    F1   L:SW  -1
R1 A:-              K - - - - - - - -

T:CP24   N1    F1   L:SW  -1
R1 A:-              K - - - - - - - -

T:CP24   N1    F1   L:SW  -1
R1 A:-              K - - - - - - - -

T:CP20   N1    Link   nr.  1
           EN nr.    8:
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