
Handleiding

Handzender / Remote control:

BFT Mitto 2 RT 12V programmeren met
2-knops programmering

Voorbeelden van 2-knops programmering

Om de handzender te programmeren moet u in de schakelkast op de printplaat drukknoppen bedienen.
Er zijn echter plaatsen op de besturingsprint waarop 230V spanning staat. Deze spanning aanraken
kan dodelijk zijn.

- Laat deze werkzaamheden dan ook ALLEEN DOOR GESPECIALISEERD PERSONEEL UITVOEREN!
- Voer deze werkzaamheden nooit uit bij vochtige weersomstandigheden.
- Druk alleen op de 2 bedieningsknoppen.
- Bij twijfel ALTIJD een expert raadplegen!

Mitto 2 & 4 kanaals zenders - "verborgen knop functie"

De volgende methode geeft aan hoe u de Mitto handzenders kunt programmeren op de besturingen en
ontvangers uitgerust met het 2-knops programmeersysteem:
- Lees de hele procedure door voordat u aanvangt.
- Het proces moet snel doorlopen worden zonder enige pauzes.
- Bijtwijfel in de volgende stap van de programmeren, eenvoudig stoppen en de zender met rust laten.
Na ca. 15 seconden treed er een time-out op en kan weer van voor af aan begonnen worden.

Oude Mitto's hebben een verborgen knop op de achterzijde.
Nieuwe Mitto's hebben GEEN verborgen knop op de achterzijde. Gelijktijdig de knoppen links en rechts
boven indrukken is de zelfde als de verborgen knop op de achterzijde van de oude Mitto's.
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BFT Mitto 2 RT 12V programmeren met
2-knops programmering
Beide devices zijn voorzien van 2 drukknoppen en een LED-indicator.
- SW1 voor kanaal 1 en SW2 voor kanaal 2

1 Druk eenmaal op SW1 (LED knippert)

2 Druk op de 'verborgen knop functie' op de handzender(LED brand constant)

3 Druk de knop op de zender die u wilt programmeren en houdt deze vast tot de LED weer

gaat knipperen!

4 Indien u meer zenders wilt programmeren, ga dan verder met stap 2.

5 Als u klaar bent, wacht 15 seconden totdat het apparaat middels een time-out terug
naar de bedrijfstoestand gaat.

Veel voorkomende problemen:

- De ontvanger zit vol. (Geen geheugen meer over voor nieuwe zenders.)

Plaats een geheugenuitbereiding - zoek professionele hulp.

- Process niet snel en vlot doorlopen - het paneel timed-out.

Herhaal het proces en loop het vlot door.

- Onbedoeld gebruik SW2 in plaats van SW1.

Herhaal het proces met knop SW1.

- Onbedoeld meerdere keren gedrukt op SW1 of SW2.

De ontvanger is ingesteld met ongewenste vergrendeling of getimede respons, herhaal het proces met
een enkele druk op de SW1 knop.

- De gewenste functie zit onder SW2.

Herhaal het proces met SW2.


