
Programmeren van Duox Relais 3257 voor sturing contact via F1 of 
sleuteltoets videofoons. 

 

  



Programmeren sturing relais 3257 via F1 
toets videofoons. 
1.Duw 1 x op PRG, LED C zal oplichten.

2.Duw 1 x op SEC/SINGLE, LED C knippert.

3.Duw op F1, op eender welke binnenpost.

4.Nu is F1 gelinkt aan de 3257 relais, maar nog niet toegekend aan de 
binnenposten.

Toekennen van F1 sturing voor alle binnenposten. 

1.Duw 2 x op PRG, LED D licht op.

2.Duw 1 x op MIN/ALL, LED D gaat uit.

3.Nu kan contact 3257 relais geactiveerd worden vanaf iedere
binnenpost.

Toekennen van F1 sturing aan 1 of meerdere binnenpost. 

1.Duw 2 x op PRG, LED D licht op.

2.Duw 1 x op SEC/SINGLE, LED D knippert.

3.Bel nu aan, vanaf het buitenpaneel, bij de binnenpost waarvan u de
F1 toets wil linken aan de 3257 relais.

4.Wil u nog een binnenpost linken, bel dan ook aan bij deze
binnenpost.

5.Duw 1 x op PRG om de programmatie te verlaten.



Programmeren sturing relais 3257 via 
sleuteltoets videofoons. 
1.Bellen naar eender welke binnenpost vanaf buitenpaneel. 

2.Oproep aannemen op binnenpost. 

3.Duw 1 x op PRG, LED C licht op. 

4.Duw 1 x op MIN/ALL, LED C knippert. 

5.Duw 1 x op de sleuteltoets, LED C gaat uit en de sleuteltoets is 
gelinkt aan de 3257 relais, nog niet aan de binnenposten. 

 

Toekennen van sleuteltoets sturing aan alle binnenposten. 

1.Duw 2 x op PRG, LED D licht op. 

2.Duw 1 x op MIN/ALL. 

3.Sleuteltoets is nu gelinkt aan 3257 relais, vanaf iedere binnenpost. 

 

Toekennen van sleuteltoets sturing aan 1 of meerdere binnenpost. 

1.Duw 2 x op PRG, LED D licht op. 

2.Duw 1 x op SEC/SINGLE, LED D knippert. 

3.Bel nu naar de binnenpost, vanaf het buitenpaneel, dewelke zijn 
sleuteltoets je wil linken. 

4.Wil je nog een volgende binnenpost linken, bel dan ook deze op. 

5.Duw 1 x PRG om programmatie te verlaten. 

 

 


