Installatie- en gebruiksaanwijzing
Radiografische binnenknop BHS421
Funk Innentaster BHS421
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Gebruiksaanwijzing: radiografische binnenknop BHS421
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Algemene opmerkingen
De Zender is uitsluitend bedoeld voor de afstandsbediening van 2 garagdeuraandrijvingen.
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Montage
• monteer de zender op een geschikte plek (afb. 1,2,3).
• Batterij plaatsen. Let daarbij op de polariteit (afb. 5).
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Gebruik
• Aansluitmogelijkheid van een sleutelschakelaar
De sleutelschakelaar dient volgens afb.4 te worden aangesloten. De ingang E1 is voor de bovenste toets (1) en
de ingang E2 is voor de onderste toets (2). Zo kunnen bv. 2 garagedeuren in impuls bediening geopend of
gesloten worden. Deze functie wordt door het omzetten van de toets op 0 uitgeschakeld. De drukknoppen van de
zenders behouden hun functie’s.
Ontvanger
De toets van de binnenknop BHS421 toewijzen aan de ontvanger. De toelichting hierbij vindt u in de
gebruiksaanwijzing van de ontvanger.
Radiografische binnenknop
Met iedere bediening van de toetsen 1 of 2 licht de blauwe led op..
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Een toetsfunctie kopieren
De functie van een toets kunt u van een handzender (de bronzender) op een andere Zender BHS421 (de
leerzender) kopieren.
1.
2.
3.
4.
5.
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De resetknop van de BHS421 kort indrukken. De LED begint te knipperen.
Binnen de volgende 4 seconden op de gewenste toets aan de BHS421 drukken en deze ingedrukt
houden. De LED brandt nu voortdurend.
De bronzender met de voorzijde op een afstand van ca. 5 mm tegenover de leerzender houden.
In deze positie op de te kopieren toets van de bronzender drukken en deze ingedrukt houden. De
functie wordt op de leerzender gekopieerd. Na het kopieerproces gaat de LED uit.
Beide toetsen weer loslaten. De toets van de leerzender beschikt nu over dezelfde functie als de toets
van de bronzender.

Opmerking: Mocht de leerzender nog niet werken, dan moet deze procedure herhaald worden.
De afleveringstoestand opnieuw herstellen
1.
2.

De resetknop indrukken en deze ingedrukt houden. De LED knippert eerst langzaam en vervolgens
snel.
Het einde van het knipperproces afwachten en de toets weer loslaten.
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