EasyWave® mini handzender

1 kanaals handzender
Bediening
De bovenste knop is de “op” knop.
De beide middelste knoppen zijn “stop” knoppen
De onderste knop is de “neer” knop
4 kanaals handzender
Bediening
Druk meerdere keren op de knop “selecteer”
en zie hoe de LED indicator u aangeeft welke
bediening u heeft geselecteerd.
Indien alle 4 de LED indicatoren branden, zullen
alle bedieningen uw commando’s volgen
U selecteert op bovengenoemde wijze de bediening van uw keuze.
Commando’s
Met de “OP” knop zal de bediening de motor activeren om OP te gaan.
Met de “NEER” knop zal de bediening de motor activeren om NEER te gaan
Met de “STOP” knoppen zal de motor stoppen op het moment dat u op de knop drukt.
Met deze functie bent u in de gelegenheid om de motor te stoppen alvorens het rolluik geheel OP of NEER is.
Laat nooit een rolluik neer zonder dat u zich er van verzekerd heeft dat:
•

Er geen mensen (bv spelende kinderen) in de buurt zijn die onder het rolluik kunnen komen

Laat nooit een rolluik neer zonder dat u zich er van verzekerd heeft dat:
•
•
•

Er geen obstakels zijn die kunnen verhinderen dat het rolluik ongehinderd NEER kan gaan.
Het rolluik daadwerkelijk naar beneden gaat
Het pantser niet is vastgevroren zodat het rolluik niet kan afrollen

Controleren bij de bediening of alles normaal verloopt is het devies. Schade veroorzaakt door bovenstaande
redenen valt buiten de garantie.
Montage muurhouder aan de wand:
Bij iedere zender is een muurhouder geleverd, die u met schroeven of kleefband kunt bevestigen aan een
muur of kozijn. Hierin kunt u de zender, indien u wenst, opbergen en bedienen. Indien u de zender wil
meenemen, kunt u deze eenvoudig eruit nemen.

Wij wensen u veel plezier met uw aankoop!
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