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Gebruiksaanwijzing voor meerkanaals handzender SKX11MD t/m SKX44MD.

De handzender SKX44MD is speciaal voor toepassing met Tedsen ontvangers bedoeld
Niet alleen kunnen 4 kanalen worden ingesteld als 4 kanaals zender maar er kunnen ook vier van elkaar onafhankelijke
coderingen worden samengesteld die vervolgens aan de SunTed ontvangers kunnen worden ingesteld.

De codering:
U kunt kiezen voor 4 verschillende coderingen d.w.z. per bedieningstoets één „eigen“ codering of u kunt per groep
van 4 coderen.
In dit laatste geval is de codering gelijk aan 4-kanaals zenders en wordt de standen van 8 en 9 van de grote dip-schakelaar
automatisch gekozen.

Voor het ingeven van uw keuze heeft dip-schakelaar⑤ twee schakelaartjes.

Codering van 1 groep als een 4 kanaals handzender.

1. Zet het linkse en het rechtse schakelaartje van de kleine dip-schakelaar⑤ omhoog (ON).
2. Aan de grote dip-schakelaar ④ een codering naar keuze instellen. (laat de dip-schakelaars 8 en 9 op nul (de

middenstand) staan want deze hebben geen functie in samenwerking met een 4 kanaals ontvanger.
3. Bedieningstoets① nummer 1 (rechts boven) circa 2 seconden indrukken.
4. Zet hierna de beide codeerschakelaars van de kleine dip-switch⑤ omlaag, Niet vergeten.
De codering voor een groep is nu ingesteld.
Deze code is geheel gelĳk als de codering van een 4 kanaals zender zoals de SKX4MD.

Codering van ieder kanaal apart. (aan te bevelen bij gebruik van ontvangers met eigen codeerschakelaar bijvoorbeeld
4 x de EKX1M of 4 x de EKX1TR etc.
1. Zet van de kleine dip-schakelaar⑤ de linkse schakelaar omhoog en de rechtse schakelaar omlaag.
2. Aan de grote dip-schakelaar④ een gewenste codering instellen. (nummer 8 en 9 werken in tegenstelling met de

codering per groep nu wel en kunt u dus mee benutten.)
3. Bedieningstoets① nummer 1 (rechts boven) circa 2 seconden indrukken.
4. Aan de grote dip-schakelaar④ een gewenste andere codering instellen.
5. Bedieningstoets① nummer 2 (links boven) circa 2 seconden indrukken.
6. Herhaal de punten 4 en 5 voor de bedieningstoetsen 3 en 4.
7. Zet hierna de beide codeerschakelaars van de kleine dip-switch⑤ omlaag, Niet vergeten.
8. De afzonderlijke codering voor de verschillende bedieningstoetsen is nu ingesteld.

Tip.
Nadat het instellen van de coderingen is voltooid kunt u de grote 9 delige dip-schakelaar④ in een willekeurige stand zetten.
Dit heeft het voordeel dat onbevoegden de ingestelde coderingen niet kunnen achterhalen.
Vergeet niet de code op een veilige plaats te bewaren want als er een uitbreiding van de installatie moet gebeuren heeft u de
code weer nodig om andere zenders in te stellen.

① 4 Bedieningstoetsen.
② Niet aanwezig bij de SKX11 - 44MD
③ LED, licht op bij indrukken van een bedieningstoets.

Bij onvoldoende batterĳcapaciteit brand de LED niet.
④ 9-delige dip-schakelaar voor het instellen van de

veiligheidscode.
⑤ 2-delige dip-schakelaar die gebruikt wordt tijdens het leren van de

veiligheidscoderingen.
⑥ Batterij, Type MN21 (12V let bij vervanging op plus en min.)


