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MZ‐4.433
1: VOORWOORD
De nieuwe minizender MZ-4.433 is ter vervanging van de verouderde
versies 1- tot en met 4-kanaals met harde plastic drukschakelaars.
De nieuwe MZ-4.433 zender is uitsluitend leverbaar in een 4-knops
433MHz uitvoering.
De drukknoppen bestaan uit een zacht rubberen front, wat een grote
verbetering is ten opzichte van de oudere versie.
De zender heeft de laatst mogelijke techniek en heeft een aantal
functies die een normale minizender niet heeft!
Dit brengt met zich mee dat de zender een duidelijk groter bereik heeft
in combinatie met de nieuwste ontvanger en draadloos (!) codelerend is.
Bij vragen kunt u contact opnemen met uw leverancier.
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MZ‐4.433
2: VERVANGEN BATTERIJ
2.1: Openen van het kastje
Aan de achterkant van het kastje is een schroefje aanwezig.
Alvorens het kastje te openen moet deze verwijderd worden.
Na verwijdering ga dan als volgt te werk:

Licht het dekseltje iets op en schuif het dekseltje naar achteren zodat de
haakjes vrij komen van de bovenkant. (1)
Als de haakjes van het dekseltje vrij zijn kan het dekseltje opgelicht
worden (2)
Let erop dat het oplichten niet geforceerd gaat om het afbreken van de
haakjes te voorkomen.
Om het kastje te sluiten ga dan andersom te werk.

2.2: Batterij vervangen
De battarij is een Lithium 3V batterij van het type CR2032
Gebruik bij vervanging uitsluitend een batterij van hetzelfde type.
De oude batterij kan simpel onder het klemmetje uitgeschoven worden.
Let bij het plaatsen van de nieuwe batterij dat de (+) aansluiting naar
boven gericht is.
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MZ‐4.433
3: CODERING
Af fabriek is de zender voorzien van een unieke codering.
Deze code is uitsluitend te veranderen door middel van een tweede
(compatible) zender of door uw leverancier.

3.1: Inleren nieuwe code
De minizender is codelerend en heeft geen codeerschakelaars.
Voor het inleren van een nieuwe code is een tweede zender vereist die
compatibel is met de minizender.
Deze twee zenders kunnen draadloos 'gepaard' worden.
Ga hiervoor als volgt te werk:

Aan de rechterkant van de vierde drukschakelaar zit een tweede
schakelaar. (leerknop)
Druk deze in en houdt deze ingedrukt.
Druk vervolgens op één van de vier functietoetsen waarvoor de code
ingeleerd moet worden.
Het ledje van de zender begint te knipperen.
De zender staat nu in de 'leermode'
Bedien nu de functie van de zender waarvan de code overgenomen
moet worden.
Als de zender de code accepteert gaat het ledje uit.
Als na ongeveer 5 seconden de minizender geen geldige code ontvangt
verlaat deze de 'leermode' en gaat het ledje uit.
Om te voorkomen dat de zender een vreemd signaal inleert, is het
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MZ‐4.433
bereik zeer beperkt.
Beide zenders dienen dan ook direct naast elkaar te liggen .
Elke drukschakelaar van de zender kan apart een code inleren, echter
maar één unieke code per drukschakelaar.
Het is wel mogelijk dezelfde code in te leren op alle drukschakelaars.
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MZ‐4.433
4: NOTITIES
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