Handzender 2/4 k FM 868 MHz en
Art. nr. 17 700 3701 en 17 700 3801

nL Handzender
Technische gegevens
Zendfrequentie

868,8 / 434,42 MHz

Temperatuurbereik

-10 ...+70 °C

Bereik

afhankelijk van de
omgeving, ca. 50 m

Opgenomen stroom

ca. 10 mA

Batterijtype

CR 2032

Afmetingen

87 x 24 x 17 mm

Gewicht

ca. 30 g (incl. batterij)

Veiligheidsinstructies
•
•

•

•

De handzender buiten bereik van kinderen
en dieren opbergen.
Handzender niet gebruiken bij
zendtechnisch gevoelige plaatsen of
installaties (bijv. vliegvelden, ziekenhuizen).
Handzender niet opbergen of gebruiken
op plaatsen met vocht, damp, hoge luchtvochtigheid, stof, directe zoninstraling of
soortgelijke omstandigheden.
Handzender stabiel opbergen, een val
kan resulteren in beschadigingen of een
verminderd bereik.

Correcte toepassing
•

•

•

De gebruiker geniet geen enkele
bescherming tegen storingen van andere
zendinstallaties en apparatuur (dus bijv.
ook niet van zendinstallaties die volgens de
voorschriften binnen hetzelfde frequentiebereik worden gebruikt).
Bij problemen met het bereik de handzender
hoger plaatsen (bijv. in de auto onder
het zonneklepje) en zonodig de batterij
vervangen.
Toetsen niet met vingernagels indrukken,
omdat anders de toetsen kunnen worden
beschadigd.

Bediening

Elke toets en elke toetsencombinatie beschikt
over een eigen zendcode.
Om de toetsen te kunnen bedienen, moet u
het schuifgedeelte (D) met duim en wijsvinger
uittrekken. Schuifgedeelte (D) slechts zover
uittrekken tot u de benodigde toetsen kunt
bedienen.
Handzender altijd volledig induwen als deze
niet meer wordt gebruikt. Beveiliging tegen
onopzettelijk gebruik.

Codeoverdracht van handzender
naar radio-ontvanger
Er zijn 2- en 4-kanaals radio-ontvangers,
afgebeeld is een 4-kanaals. De garagedeuraandrijving in SL-uitvoering beschikt over
een 2-kanaals radio-ontvanger.
1. Programmeertoets (A) indrukken op de
radio-ontvanger
- 1x voor kanaal 1, LED 1 gaat branden
- 2x voor kanaal 2, LED 2 gaat branden
- 3x voor kanaal 3, LED 3 gaat branden
- 4x voor kanaal 4, LED 4 gaat branden
2. Gewenste toets op de handzender (B)
indrukken. Handzender verzendt de
zendcode naar de radio-ontvanger.
► LED dooft, afhankelijk van het gekozen
kanaal.
3. Overige handzenders op deze radioontvanger afstemmen, de punten 1 + 2
herhalen.

Batterijen verwisselen
•

Batterijen niet binnen bereik van kinderen
opbergen. Mocht een batterij zijn ingeslikt,
raadpleeg dan onmiddellijk een arts.

•

Explosiegevaar bij het onjuist vervangen van
de batterij.
Batterij uitsluitend vervangen door het type
CR 2032.
• Batterij voor opslag of wegwerpen als KCA
altijd verpakken. Batterijen mogen nooit met
andere metalen voorwerpen in contact
komen, hierdoor kunnen batterijen ontladen
worden, ontvlammen of beschadigd raken.
• Beschadigde of verbruikte batterijen direct
volgens de voorschriften verwerken.
Neem contact op met uw gemeentelijke
milieudienst of uw plaatselijke
vuilverwerkingsbedrijf.
• Batterijen horen niet thuis in het huisvuil.
1. Schuifgedeelte (D) uittrekken.
2. Batterij (F) verwijderen en nieuwe batterij op
dezelfde manier terugplaatsen. Let daarbij
op de juiste polariteit (+/-)!
•

Tip!
Druk vóór de montage een toets (B) in, LED
(C) moet gaan branden - anders is de batterij
verkeerd geplaatst.
3. Schuifgedeelte (D) in roestvrijstalen huls (e)
steken, (G) hierbij omlaag drukken.

Storingswijzer
•
•

LED brandt niet. Batterij leeg of handzender
defect!
Aandrijving start niet:
- Handzender niet geprogrammeerd.
- Toetsen van de handzender meerdere
malen buiten het ontvangstbereik indrukken - toets indrukken (min. 2x) tot de
aandrijving start.

Garantie

De garantie voldoet aan de wettelijke
bepalingen. Uw aanspreekpunt voor eventuele
garantieclaims is uw speciaalzaak. Het recht op
garantie geldt alleen voor het land waar de
handzender is aangeschaft.
Batterijen zijn van de garantie uitgesloten.

Serienummer

Noteer a.u.b. het serienummer van uw
handzender, dit bevindt zich onder de batterij.
Serienr.:
______________________________________
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