Motorol radio-ontvanger
Radio
De Radio is een mechanische buismotor voorzien van een interne easywave-radio-ontvanger. Deze ontvanger kan door de verschillende
easywave handzenders aangestuurd worden, om de motor te bedienen.
Parallel aan het easywave-radio-systeem beschikt de motor over een puls-bedienings-systeem. De motor kan met een pulsschakelaar
achtereenvolgens de volgende richtingen op worden gestuurd (Zie hiervoor instructies in paragraaf 5):
OP
STOP
NEER
STOP
OP

RadioWind
De RadioWind is parallel aan de functiemogelijkheden van de Radio, voorzien van een windwachter-systeem. Dit zorgt ervoor dat bij een
sterke aanhoudende wind de motor aangestuurd wordt in dezelfde richting als de OP-toets van de zender.
De buismotor wordt standaard geleverd zonder zender, het geheugen van de easywave-radio-ontvanger is leeg. Voor het juist
programmeren van de zender(s), aansluiten van een pulsschakelaar en/of windwachter, volgt U de aanwijzingen in deze handleiding.

Functiemogelijkheden:
1e Zender programmeren voor bediening van de motor.
Zie hiervoor de instructies in paragraaf 1.
Reset van het geheugen van de ontvanger, om de motor terug in uitlevertoestand te brengen.
Zie hiervoor de instructies in paragraaf 2.
Meerdere zenders gebruiken voor de bediening van de buismotor, tot een maximum van 32 zenders.
Zie hiervoor de instructies in paragraaf 3.
1 Zender gebruiken voor bediening van meerdere buismotoren, onbeperkt.
Zie hiervoor de instructies in paragraaf 4.
Een onafhankelijke pulsschakelaar gebruiken voor bediening van de buismotor.
Zie hiervoor de instructies in paragraaf 5.
Een windwachter aansluiten voor bescherming tegen sterke aanhoudende wind.
Zie hiervoor de instructies in paragraaf 6 (alleen mogelijk bij altron RadioWind buismotoren).

1. Programmeren van de 1e zender in het geheugen van de ontvanger

Bepaal de bedieningsknop die U
nodig heeft voor het programmeren
van de 1e zender. (afb. is zichtzijde)

Sluit de motor aan het lichtnet aan m.b.v.
de BLAUWE, BRUINE en
GEEL/GROENE motorkabels

De motor draait kort in beide richtingen

Binnen 10 sec.
Bedien de motor met de bedieningsknoppen
A en B om de draairichting te controleren.
Heeft de motor de verkeerde draairichting,
dan wist U het geheugen van de ontvanger
(§2). Vervolgens herhaalt U de
programmeermethode met de andere
bedieningsknop.
Druk binnen 10 sec. op bedieningsknop A/B van de zender (afhankelijk
van inbouwsituatie zie stap 1)

De motor draait kort in beide richtingen
om de programmering te bevestigen

2. Reset van het geheugen van de ontvanger

Koppel de motor af van het lichtnet
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Voeg de ZWARTE motorkabel toe aan de
BRUINE motorkabel en blijf deze
verbinding in stand houden

Sluit de motor aan het lichtnet aan m.b.v.
de BLAUWE, BRUINE, ZWARTE en
GEEL/GROENE motorkabels

Motorol radio-ontvanger

Als U de motor nu opnieuw wilt
programmeren, volgt U de
programmeermethode zoals in §1
omschreven.
De motor draait kort in beide
richtingen om de reset te bevestigen

Koppel de motor af van het lichtnet

3. Meerdere zenders programmeren in het geheugen van de ontvanger
Binnen 5 sec.

Bedien bedieningsknop C/D van de
GEPROGRAMMEERDE zender, tot
de motor in beide richtingen draait

De motor draait kort in beide richtingen

Druk binnen 5 sec. op bedieningsknop A en
vervolgens op bedieningsknop B van de
GEPROGRAMMEERDE zender

Binnen 5 sec.

De motor draait kort in beide
richtingen

Druk binnen 5 sec. op bedieningsknop A
van de NIEUWE zender

De motor draait kort in beide richtingen om
de programmering te bevestigen

4. Meerdere motoren bedienen met 1 zender
Zorg ervoor dat niet te
programmeren motoren niet zijn
aangesloten aan het lichtnet.

5. Aansluiten van een
pulsschakelaar

Herhaal voor elke motor de stappen
zoals in §1 omschreven.

6. Aansluiten van een
windwachter

Belangrijk!
 Gebruik enkel BP producten met het
Easywave-radio-systeem.
 Activeer de bediening alleen als u het te
bedienen object binnen zichtbereik hebt.
 Mocht een product niet goed functioneren, laat
deze dan door BP controleren.
 Het is niet toegestaan zonder toestemming
van BP wijzigingen aan producten van BP aan
te brengen.
 BP kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
schade, veroorzaakt door het onjuist opvolgen
van de instructies.
Garantie
Materiaal- en constructiefouten vallen binnen onze
garantie (twee jaar). Vervoerskosten neemt BP
echter niet voor haar rekening.
Conformiteit
Dit product is geproduceerd naar de
richtlijnen: R&TTE-1995/5/EG.

Verbindt de ZWARTE motorkabel via
een pulsschakelaar met de BRUINE
voedingskabel

Verbindt de WITTE (of RODE)
motorkabel via een windsensor met de
BRUINE voedingskabel

Dit product kan in de navolgende landen worden
gemonteerd: EU/CH/FL/IS/N.

Mocht U desondanks vragen hebben of aanvullende informatie wensen, neemt U dan alstublieft contact op met:
Building Plastics; Herlegemstraat 14; 9771 Nokere – Kruishoutem; Tel 0032/056.60.48.11; Fax 0032/056.61.06.57
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