
1Handleiding
Mini-microhandzender RT20 – RT21

Uitvoeringen

RT20  3-Ka. 433,92 MHz 
   4-Ka. 433,92 MHz 
   3-Ka. 868,30 MHz 
   4-Ka. 868,30 MHz 

RT21  1-Ka. 433,92 MHz 
   2-Ka. 433,92 MHz 
   1-Ka. 868,30 MHz 
   2-Ka. 868,30 MHz 

Leveringsomvang

Handzender incl. batterij, programmeerstekker, gebruiksaanwijzing.

Technische gegevens

Codering: fabriekscodering met meer dan 70 miljoen verschillende codes.

Reikwijdte: ca. 100 m (onder goede omstandigheden in het open veld)

Spanningsverzorging: 1x 3V-batterij, CR 2032

Bedieningscontrole: LED

Isolatieklasse: IP 54

Bedrijfstemperatuur: - 20°C t/m +60°C

Afmetingen (BxHxD) RT20: 70 x 40 x 17 mm RT21: 55 x 36 x 16 mm

Gewicht: (inclusief batterij) RT20: 25 g RT21: 17 g
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Gebruiksaanwijzing
Mini-microhandzender RT20 – RT21

Doelmatig gebruik

Gebruik de handzender uitsluitend voor de bediening van radiografische besturingen.
De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van ondeskundig of ondoelmatig gebruik.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Voer geen eigenmachtige veranderingen aan het apparaat uit!
Houd kinderen verwijderd van het apparaat!
Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van de radiografische besturing.

Handzender voorbereiden

Draag de codering van de zender over op de ontvanger (zie gebruiksaanwijzing van de ontvanger/
radiografische besturing).

Codering aanleren

Deze functie is bedoeld voor de overdracht van de coderingen van een voorhanden handzender op 
andere handzenders.

1. Verbind de bron- en de doelzender met de programmeerstekker.

2. Druk op de gewenste kanaaltoets van de bronzender en houd de toets ingedrukt. De LED van de 
bronzender brandt.

3  Druk op de dienovereenkomstige kanaaltoets van de doelzender en houd de toets ingedrukt. De 
LED van de doelzender knippert eerst en brandt na ca. 2 seconden constant.

4. Laat de kanaaltoetsen los en verwijder de programmeerstekker. De programmering is afgesloten.

Herhaal de stappen 1 t/m voor de programmering van ieder afzonderlijk kanaal.
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Gebruiksaanwijzing
Mini-microhandzender RT20 – RT21

Codering wijzigen
Deze functie is bedoeld om bij verlies van een handzender een nieuwe codering van de ontvanger 
mogelijk te maken. 

1. Steek de programmeerstekker in de bus van de handzender die opnieuw moet worden 
geprogrammeerd.

2. Sluit één van de buitenste pennen van de programmeerstekker kort met de middelste pen.

3. Houd de dienovereenkomstige kanaaltoets ca. 5 seconden lang ingedrukt. Het kanaal wordt 
opnieuw gecodeerd (toevalsprogrammering).

4. Laat de kanaaltoetsen van de handzender los en verwijder de programmeerstekker.

Herhaal de stappen 1 t/m 4 voor ieder afzonderlijk kanaal.

Opgelet!
De nieuwe codering moet op de ontvanger worden overgedragen (zie ook de gebruiksaanwijzing 
van de ontvanger/radiografische besturing).

Handzender bedienen

Houd de bedieningstoets ingedrukt totdat de LED brandt.

Vervangen van de batterijen

Steek een kleine munt in de inkeping van de apparaatbovenzijde. Draai de munt diagonaal en druk 
de behuizingsdelen voorzichtig uit elkaar. Vervang de batterij. Gebruik uitsluitend batterijen van het 
type CR2032.
Let op de juiste polariteit!

Opgelet! Bewaar de batterijen buiten het bereik van kinderen!
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Gebruiksaanwijzing
Mini-microhandzender RT20 – RT21

Storingen verhelpen

Bij een zwak brandende LED: batterijen vervangen.

Wanneer de LED niet brandt: polariteit van de batterij controleren.

Reageert de ontvanger desondanks niet: afstand van de ontvanger verminderen of codering van de 
zender opnieuw naar de ontvanger overdragen.

Aanwijzing voor de afvalverwijdering

Voer het oude apparaat af via een verzamelpunt voor elektronica-afval of geef 
het apparaat af bij uw handelaar. 

Deponeer het verpakkingsmateriaal in de verzamelbak voor karton, papier en 
kunststoffen.

Garantieverlening

Binnen de wettelijke garantieperiode verhelpen wij door middel van reparatie of 
vervangende levering gebreken aan het apparaat die terug te voeren zijn op materiaal- of 
productiefouten.

De garantieverlening komt te vervallen bij ingrepen door derden.

Conformiteit

Dit product voldoet aan de relevante eisen van de R&TTE-richtlijn 1999/5/EG. 

U kunt de conformiteitsverklaring op de volgende internetpagina oproepen: 
www.eldat.de.

Oude apparaten mogen 
niet via het huisafval 
worden afgevoerd!
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