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altron buitenliggende radio-ontvanger 
De altron buitenliggende easywave-radio-ontvanger kan als schakelaar gebruikt worden om een standaard buismotor te bedienen. De 
ontvanger kan door de verschillende easywave handzenders aangestuurd worden. 
 
De ontvanger wordt standaard geleverd zonder zender, het geheugen van de easywave-radio-ontvanger is leeg. Voor het juist 
programmeren van de zender(s), volgt U de aanwijzingen in deze handleiding.  
 
Functiemogelijkheden: 

 Het aansluiten van de buitenliggende easywave-radio-ontvanger. 
Zie hiervoor de instructies in paragraaf 1. 
 (Meerdere) Zender(s) programmeren voor bediening van de motor, tot een maximum van 32 zenders. 
Zie hiervoor de instructies in paragraaf 2. 
 Geprogrammeerde zender(s) wissen uit het geheugen van de ontvanger. 
Zie hiervoor de instructies in paragraaf 3. 
 Reset van het geheugen van de ontvanger, om deze terug in uitlevertoestand te brengen. 
Zie hiervoor de instructies in paragraaf 4. 
 1 Zender gebruiken voor bediening van meerdere ontvangers, onbeperkt. 
Zie hiervoor de instructies in paragraaf 5.  

 
1. Aansluiten van de buitenliggende ontvanger 

 

 

 

 

 

 

Verbindt de motor met behulp van de 
BRUINE, ZWARTE en BLAUWE 

motorkabels aan de ontvanger 

 Verbindt de ontvanger met behulp van de 
BLAUWE en de BRUINE 

spanningskabels aan het lichtnet 

 Verbindt de GEEL-GROENE motorkabel 
met de GEEL-GROENE kabel van het 

lichtnet 
 

      

   

Schakel de spanning van het lichtnet 
in 
 

 

LET OP: ER MAG MAAR 1 MOTOR 
AANGESLOTEN WORDEN OP DE 
BUITENLIGGENDE ONTVANGER 

 

 

 

 
2. (Meerdere) Zender(s) programmeren in het geheugen van de ontvanger 

 

 

 

 

 

 

Druk kort (<1,6 seconden) op de 
LED-toets van de ontvanger 

 

 De LED knippert  Druk op een van de bedieningsknoppen A, B 
of C van de te PROGRAMMEREN zender  

 

 

  

 

 

De LED brandt voor 4 sec. om de 
programmering te bevestigen en 

knippert vervolgens weer 

 

Herhaal stap 3 voor iedere zender die U 
wilt programmeren. 

 
De LED blijft na iedere zender die 

geprogrammeerd is 4 sec. branden en zal 
vervolgens weer gaan knipperen. 

 Druk kort (<1,6 seconden) op de LED-toets 
van de ontvanger 
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3. Geprogrammeerde zender(s) wissen uit het geheugen van de ontvanger 

 

 

 

 

 

Druk lang (>1,6 seconden) op de 
LED-toets van de ontvanger 

 

 De LED knippert snel  Druk op een van de bedieningsknoppen A, B 
of C van de te VERWIJDEREN zender  

      

 

  

 

 

De LED brandt voor 4 sec. om de 
verwijdering te bevestigen en 
knippert vervolgens weer snel 

 

Herhaal stap 3 voor iedere zender die U 
wilt wissen. 

 
De LED blijft na iedere zender die gewist 
is 4 sec. branden en zal vervolgens weer 

snel gaan knipperen. 

 Druk kort (<1,6 seconden) op de LED-toets 
van de ontvanger 

 

 

 
4. Reset van het geheugen van de ontvanger 

 

 

 

 

 

 

Druk lang (>1,6 seconden) op de 
LED-toets van de ontvanger 

 

 De LED knippert snel  Druk lang (>1,6 seconden) op de LED-toets 
van de ontvanger 

 
 

      

 

 

 
De LED brandt voor 4 sec. om de 

verwijdering te bevestigen en 
knippert vervolgens weer snel 

 Druk kort (<1,6 seconden) op de LED-
toets van de ontvanger 

 
   

5. Meerdere ontvangers bedienen met 1 zender 

Volg de instructies voor het 
aansluiten en het programmeren van 

de ontvanger, zoals in §1 en 2 
omschreven. 

 

Herhaal voor elke ontvanger de stappen, 
zoals in §1 en 2 omschreven. 

Belangrijk! 
 Gebruik enkel altron 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 altron controleren. 
 Het is niet toegestaan zonder toestemming 
van altron wijzigingen aan producten van 
altron aan te brengen. 
 altron 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 altron 
echter niet voor haar rekening.  
 
Conformiteit 
Dit product is geproduceerd naar de 
richtlijnen: R&TTE-1995/5/EG. 
 
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: 
 altron motors bv; Schaapweg 30; 6063 BA Vlodrop; Tel.: 0031 475 406014; Fax.: 0031 475 406018  
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