DC308 DC356 DC921 Afstandsbediening met timer
Gebruiksaanwijzing
Technische gegevens
Batterij:
Zendfrequentie:
Zendvermogen:
Werktemperatuur:
Zendafstand:

3 volt (CR2430)
433.92 MHz
10 milliwatt
‐10°C / +50°C
ca 200 meter open ruimte
ca 35 meter door 2 muren

Op toets:
Neer toets:
Stop toets:
P‐ toets:
P+ toets:
Setup toets:
Mode set toets:
Time set:

bediening motor omhoog
bediening motor omlaag
motor stopt
kanaal omhoog
kanaal omlaag
instellingen voor de motor
schakelen in modus stand
klok op afstandsbediening
instellen

Display ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Op toets ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Stop toets ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐┐
P‐ toets ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
P+ toets ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐┘
Neer toets ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Time set toets ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐┐┌‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Mode set toets
Setup toets ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Batterij ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Voorkant

Display:

Achterkant

Tussen het bedienen van de toetsen mag maximaal 4 seconden zitten om te programmeren, anders zal de
afstandsbediening het oude programma behouden.

Afstandsbediening koppelen aan een motor

1.Kies met P‐ of P+ het
kanaal waarop u de motor
wilt bedienen (niet CH00)

2.Schakel de stroom in
De zonwering beweegt
kort op en neer

3.Klik twee keer op
de setup toets

4.Druk een keer op de
“op toets”
De motor draait omhoog

5.Druk een keer op de
“neer toets”
De motor draait omlaag

Afstandsbediening schakelen naar andere modus

1.Kies met P‐ of P+ het
Het kanaal waarop u de
motor wilt bedienen

2.Druk aan de
achterzijde op de
mode set toets

3.Handmatige
modus

4.Druk nog een
keer op de
mode set toets

5.Automatische
modus

6.Druk nog een
keer op de
mode set toets

7.Willekeurige
modus

Algemene tijd instellen

1.Druk aan de
2.Druk 5 seconden
achterzijde op de
lang op de time set
mode set toets
toets
en schakel naar
Handmatige modus (man)

3.De tijd in het 4.Druk op time set om 5.drup de op of neer
display gaat
te wisselen tussen de toets in om de uren
knipperen
uren en de minuten
of de minuten te
veranderen

6.Druk 5 seconden
lang op de time set
toets om de tijd te
bevestigen. De display
stopt met knipperen

7.druk nog
keer op de
timeset toets
De tijd begint
te lopen

Timer instellen

1.Kies met P‐ of P+ het
kanaal waarop u de timer
wilt instellen

2.Druk op de
achterzijde op de
mode set toets en
ga naar automatische
of willekeurige modus

3.Druk 5 seconden
lang op de time set
toets

4.Naar boven tijd
knippert in de
display

6.Druk de op of neer
toets in om de uren
of de minuten te
veranderen

7.Tijd instellen om de
zonwering te openen

8.Druk op de mode set
toets om te schakelen
naar sluittijd

9.Naar beneden tijd
knippert in de display

11.Druk de op of neer
toets in om de uren
of de minuten te
uren en de minuten
veranderen

12.Tijd instellen om de
zonwering te sluiten

13.Druk 5 seconden
14.Terug naar de
lang op de time set toets
standaard tijd display
(de display stopt met
knipperen) De timer
instelling voor openen en sluiten ie geprogrammeerd

5.Druk op time set om
te wisselen tussen de
uren en de minuten

10.Druk op time set om
te wisselen tussen de
uren en de minuten

De minimale tijd tussen openen en sluiten is bij gebruik van de timer minimaal 32 minuten. Anders komt er in de automatische modus of
willekeurige modus “Error” te staan in de display.
In de groepsbediening ‐ kanaal CH00 ‐ is het niet mogelijk om een timer te programmeren. De timer wordt in de groepsbediening opgehaald bij elk
actief kanaal.

Activeren van kanalen
Met de P‐ of P+ toets verander je het kanaal. De display geeft aan CH en een nummer, elk nummer is één kanaal. De CH.. melding verdwijnt na 2
seconden, de tijd wordt weer aangegeven in het display.
De afstandsbediening blijft op het ingestelde kanaal staan.
Kanaal CH00 is de groepsbediening. Hiermee bedien je de motoren van alle kanalen.
Afhankelijk van het type afstandsbediening heb je 1 kanaal of, 5 of 15 kanalen met een groepsbediening.

Kanalen activeren instellen

1.Druk op P‐ of P+ om
in het display de
kanaalaanduiding op
te roepen

2.Schakel naar
kanaal 01

3.Druk op de time set
toets aan de achterkant
van de afstandsbediening

4.De pijlen geven aan
dat het kanaal
geactiveerd is

5.Druk op P+ om de
volgende kanalen te
activeren.
herhalen vanaf punt 3.

CH01, CH02, CH03, ……….. CH15
Als het display CH met een nummer 1 t/m 15 aangeeft staat de afstandsbediening ingesteld op één specifiek kanaal.
De bediening regelt alleen het zonweringssysteem dat op het betreffende nummer is ingesteld. Er kunnen afhankelijk
van de afstandsbediening maximaal 5 of 15 motoren bediend worden.
CH00
Als in het display CH00 staat betekent dat groepsbediening. De groepsbediening werkt als volgt:
Handmatige modus (man) bij groepsbediening CH00
Als de groepsbediening is ingeschakeld (CH00) bedieningstoetsen schakelen de motors in op alle kanalen, er
is geen timer bediening mogelijk in handmatige modus (man) P‐
Automatische modus (auto) als de groepsbediening CH00 als actief kanaal is uitgeschakeld
De op en neer toetsen bedienen op alle kanalen de motors omhoog of omlaag, er is geen timer bediening in
automatische modus (auto)
Automatische modus (auto) als groepsbediening CH00 als actief kanaal is ingeschakeld
De op en neer toetsen bedienen op alle kanalen de motors omhoog of omlaag, er is timer bediening in
automatische modus (auto) als bij de individuele actieve kanalen de timer is ingeschakeld
Willekeurige modus (klokje) als de groepsbediening CH00 als actief kanaal is uitgeschakeld
De op en neer toetsen bedienen op alle kanalen de motors omhoog of omlaag, er is geen timer bediening in
willekeurige modus
Willekeurige modus (klokje) als de groepsbediening CH00 als actief kanaal is ingeschakeld
De op en neer toetsen bedienen op alle kanalen de motors omhoog of omlaag. De timer modus van elk actief
kanaal wordt ingeschakeld waarbij de timer + of – 15 minuten willekeurig inschakelt

