Installatie-instructie

RF-zenderschakelaar
Accessoire

6720800047-00.0N

6720800047 (2017/03) NL

15081060

Toelichting op de symbolen
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Toelichting op de symbolen

Waarschuwingssymbolen
Veiligheidsaanwijzingen in dit document zijn omkaderd
en worden aangegeven met een waarschuwingsdriehoek op een grijze achtergrond.
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Productinformatie

2.1

Inleiding

Deze RF-zenderschakelaar kan worden gebruikt om de ventilatorstand
van de ventilatiewarmtepomp te bedienen. Om deze schakelaar te gebruiken dient er een passende ontvanger aangesloten te worden op de
ventilatiewarmtepomp.
OPMERKING:
De RFZ 3-standenschakelaar is niet te combineren met
een CO2-sensor.

Waarschuwingen voor elektrische spanning worden
aangegeven met een bliksemsymbool in een waarschuwingsdriehoek.
Signaalwoorden geven de graad van gevaar aan, wanneer de maatregelen ter vermindering van schade niet gerespecteerd worden.
• LET OP duidt op mogelijke schade aan eigendommen of apparatuur,
maar waarbij geen risico op persoonlijk letsel is.
• PAS OP duidt op mogelijk persoonlijk letsel.
• WAARSCHUWING duidt op mogelijk ernstig persoonlijk letsel.
• GEVAAR duidt op mogelijk levensgevaar.

2.2

Leveringsomvang

2
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Belangrijke informatie
Aanwijzingen bevatten belangrijke informatie in de gevallen waar er geen risico van persoonlijk letsel of materiële schade is en worden met nevenstaand symbool
aangegeven. Ze worden gescheiden van de tekst door
een horizontale lijn onder en boven de tekst.
Aanvullende symbolen
symbool
[ .. ]
▶

Tabel 1

betekenis
positienummer
een stap in een actiereeks
een verwijzing naar een gedeelte in het document of andere daarmee verband houdende documenten
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[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

Leveringsomvang
batterij type CR 2032
RF-zenderschakelaar
tape 14 × 33 mm (2x)
bevestigingsschroeven en -pluggen (2x)
installatie-instructie.
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Batterij

3.1

Batterij plaatsen
OPMERKING: beschadiging toestel.
Een verkeerd geplaatste batterij kan de elektronica
beschadigen.
▶ De draadloze schakelaar werkt niet als de batterij
verkeerd om is geplaatst.
VOORZICHTIG: toestelschade.
Afbreken bevestingsclips.
▶ Duw eerst de onderzijde vast in de schakelaar.

▶ Schuif de zenderschakelaar naar boven van de borgplaat.
▶ Plaats de batterij met de gegraveerde plus zichtbaar aan de plus-zijde
in de houder stap 1.
▶ Klik de batterij aan de min-zijde vast in de houder stap 2.

1.

2.
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Batterij plaatsen

▶ Schuif de zenderschakelaar in de borgplaat.
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Montage

3.2

Batterij vervangen
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Na het vervangen van de batterij blijven de opgeslagen
functies behouden.

▶ Wip de batterij met een schroevendraaier aan de min-zijde uit de
houder.
Gooi lege batterijen nooit bij het huisvuil, maar breng
deze naar de inzamelpunten voor chemisch afval.

Afstemmen van de schakelaar op de ontvanger

Er kunnen meerdere schakelaars op 1 ontvanger worden afgestemd:
▶ Haal de stekker, van de ontvanger kort los. Er is nu 10 minuten de tijd
om te programmeren.
▶ Druk de drukknoppen 1 +
tenminste 6 sec gelijktijdig in.
▶ De beide indicatie-led’s lichten rood en daarna groen op, het afstemmen is voltooid.
▶ Test de 3 standen na het programmeren van de schakelaar
( 2 pag. 3).
Voor meerdere schakelaars. Herhaal de hierboven
beschreven stappen met de betreffende schakelaar.
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Montage

De zenderschakelaar dient eerst op de ontvanger te worden afgestemd
voordat deze werkt.
▶ Stem de zenderschakelaar op de ontvanger af ( Hoofdstuk 5).
▶ Schuif de borgplaat naar beneden stap 1.
▶ Neem de borgplaat weg.

1.

2.
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Bediening

Knop
Stand 1
Stand 2
Stand 3

Actie
Kort inschakelen
Kort inschakelen
Kort inschakelen
Kort inschakelen
Lang (>2 sec.)

Functie
laag toerental
middel toerental
hoog toerental
hoog toerental, tijdelijk 10 min.
hoog toerental, tijdelijk 30 min.

Tabel 2 Functies voor de gebruiker
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De borgplaat

▶ Bevestig de borgplaat met de meegeleverde schroeven op een inbouwdoos of aan de muur met de schroeven en pluggen( afb. 1
pos.[4]) of met de bijgeleverde plakstroken ( afb. 1 pos.[3]).
▶ Zorg dat de markering “TOP” zich aan de bovenzijde van de borgplaat
bevindt.
▶ Schuif de schakelaar over de borgplaat naar beneden stap 2.

Led 1
kort
groen
uit

Led 2
uit

Beschrijving
De ontvanger wordt in stand 1 of 3 geschakeld.

kort
De ontvanger wordt in stand 2 of tijdelijk in
groen
stand 3 geschakeld.
kort rood kort rood Leds lichten gelijk op, de ontvanger heeft na een
aantal pogingen nog niet gereageerd.
kort rood kort rood Leds lichten om en om op, de schakelaar staat in
de afstemmingsmode maar de ontvanger niet.
Er kan daardoor geen afstemming plaatsvinden.
Tabel 3 Led-indicatie
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led-indicatie
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