GEBRUIKSAANWIJZING
ONTVANGER TYPE LW‐I
De ontvangers uit de LW‐I‐serie zijn code‐lerende ontvangers.
D.w.z. dat de code van de zender(s) ingeleerd worden in de ontvanger.

Af fabriek zijn alle ontvangers ingeleerd op een standaard code.
Wij adviseren u dringend deze code direct na installatie van de ontvanger als volgt te
wissen:
Houdt één van de leerknopjes van de ontvanger zolang ingedrukt totdat het relais hoort schakelen.

LET OP!
Tijdens het wissen en inleren trekken de relais aan.
Zorg er voor dat dit geen gevolgen heeft voor de aangesloten apparatuur!
______________________________________________________________________________________

Inleren zender code
Verander de standaard instelling van de 10‐polige dip‐switch
schakelaar van de zender in een persoonlijke code.

LET OP!
Sommige codeerschakelaars werken andersom.
Let hierbij op de 'ON' stand.
Deze stand is ook aangegeven met tekst en/of pijltje.

Nu kunt u overgaan tot het inleren van uw zendercode in de
ontvanger.





Druk de in te leren functie van de zender in en houdt deze
ingedrukt.
Druk de schakelaar boven het bijbehorende relais kortstondig
in.
Na loslaten van de ontvanger drukschakelaar zal het relais
schakelen ter bevestiging van inleren.
Herhaal bovenstaande voor de overige relais.
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Latch‐Puls functie
Bij de 1‐ tot 4‐kanaals ontvangers is een 4‐polige en bij de 6‐ en 8‐
kanaals ontvanger een 8‐polige dipswitch schakelaar aanwezig voor
het instellen van een puls‐ of houdt contact per relais.
Bij een 'off' stand werkt het bijbehorende relais als puls en bij 'on' als
houdt contact (latch).

______________________________________________________________________________________

Antenne aansluiting
De ontvanger is uitgerust met een externe BNC antenne aansluiting.
Hiervoor dient een antenne gebruikt te worden met een BNC
aansluiting zoals de FA433‐KBNC (korte spriet) of de FA433‐A
(antenne met montagevoet en 5 meter coaxkabel)

LET OP!
Dit type ontvanger kan 64 verschillende zendercodes onthouden verdeeld over het
aantal relais.
Als de codes op de oude manier ingeleerd worden (eerst de ontvanger in de leermode
en dan pas de zender bedienen) kan de ontvanger voor 5 seconden in de leermode
blijven staan.
Elk relevant signaal/code wordt dan door de ontvanger geleerd wat ongewenst
schakelen kan veroorzaken.
De bovenstaande methode (eerst de zender bedienen en dan pas inleren) heeft dan ook
de voorkeur!
Individuele zendercodes kunnen niet apart gewist worden.
Als de leerknop van de ontvanger ingedrukt blijft totdat de relais schakelen, zulle alle
ingeleerde codes gewist worden!
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