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• Ingang voeding: 3V / CR 2430
• Frequentie: 433.92 MHz ± 100 KHz
• Vermogen: 10 mW
• Werkstand temperatures: -10°C – 50°C
• Bereik van uitzending:

rechtstreeks 200 m,
door twee muren: 30 m

OMHOOG

Technische specificatie:

Uitzicht

Afstandsbedining
Handleiding van DC 305, DC 306, DC 307, DC 313

Afstandsbediningen werken in frequenties 433MHz i 868MHz

28.05.2018
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DC306: Elke led lampje bepald een kanaal.
Om canaal wijzen gebruikt knopen kanaal+
en kanaal-. Als ale led lampjes kniperen
afstandsbedining controld ale kanalen.

DC 307, DC 313: LCD display geef aan welke
kanaal in gebruikt is. Om kanaal wijzen
gebruikt knopen kanaal+ en kanaal-.
Als op display staat "0" dat betekend dat
afstandsbedining controleerd ale kanalen.

Komputer
Podświetlony

Komputer
Notatka

Komputer
Notatka
DC306: de led lampjes geven aan welk kanaal in gebruikt is. om het kanaal te wijzigen gebruikt de + en - op de afstandsbediening. knipperen alle lampjes kunnen alle kanalen in 1 keer bediend worden.  
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Notatka
DC307, DC313, Het LCD scherm geeft aan welk kanaal in gebruik is. op een kanaal te wijzigen gebruikt u de + en - op de afstandsbediening. Staat de afstandsbediening op 0 bediend u alle kanalen.
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Aanmelden op radio buismotor

1. Motor spanning aanzeten 
 • motor reageert met geluid signaal
2. Druk twee keer op knop P2
 • bij iedere druk op de knop hoort u een geluid signaal
3. Druk op afstandsbedining
 a) OMHOOG - als motor zit op rechte kant van buiten af gezien
 b) OMLAAG - als motor zit op linkere kant van buiten af gezien
4. Afstandsbedining is ingeleerd
 (voor eindposities programeren kijk op handleiding van motor). 

A - Geprogramerde afstandsbedining
B - Nieuwe afstandbedining

1. Motor spanning aanzeten
2. Druk op stop knop op afstandsbedining A
3. Druk twee keer op knop P2 op afstandsbedining A
4. Druk een keer op knop P2 op afstandsbedining B motor reageert met geluid signaal
5. Afstandsbedining is gereed voor gebruikt 

Reseten van afstandsbedining

1. Motor spanning aanzeten
2. Druk op knop stop op afstandsbedining
3. Druk op knop P2 op afstandsbedining
4. Druk op knop stop op afstandsbedining
5. Druk op knop P2 op afstandbedining motor reageert met geluid signaal
6. Motor is gereset.

Aanmelden als extra afstandsbedining     

Deze procerure verwijdert 
ale afstandbedeninge uit 
motor geheugen

Tijd tussen twee stapen 
van procedure kan niet 
langer dan 10 sec worden 
anders procedure wordt 
geanulerd 

Extra informaties:
Niet ale motoren geven een geluid signaal - in dit gevaal probeerd het proceduur 
uitvoeren zoals aangegeven zonder signal bericht van motor.     

Tijd tussen twee stapen 
van procedure kan niet langer 
dan 6 sec worden anders 
procedure wordt geanulerd 

Deze procerure 
verwijdert ale 
afstandsbedeninge 
uit motor geheugen 

 Tijd tussen twee stapen 
van procedure kan niet 
langer dan 6 sec worden 
anders procedure wordt 
geanulerd 
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Notatka
Tussen 2 stappen mag niet meer als 6 seconde zitten, anders wordt de procedure afgebroken.
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Notatka
Niet alle motoren geven een bevestigingssignaal, in dit geval voer de procedure uit zoals opgegeven in de instructie. 
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