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Montage
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Telis 1 RTS / Telis 4 RTS
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- Voeding: lithium batterij 3V (type CR 2430)
- Belgische keuring: RTT/D/X1736
- Beschermingsindex : IP30
- Werkingstemperatuur: +5°C tot +40°C
- Product klasse III
- Voor gebruik in een normale atmosfeer
- Zendbereik: min. 20m doorheen twee muren van gewapend beton
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Programmatie
2
Kenmerken :
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De Telis RTS (1 kanaal of 4 kanaals) is een zender die compatibel is met alle RTS
ontvangers en ook met de radio-ontvangers 7070.
Commando’s worden overgedragen door radiosignalen (frequentie 433,42 MHz) tussen deze twee componenten.
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A Om met een Telis RTS een ontvanger te sturen.

Op de ontvanger.

• Druk minimum 2 seconden op de programmatietoets: de led licht op. Dit geeft aan dat de radio-ontvanger in programmatiemode staat om een adres van een Telis RTS te ontvangen. Na 1 minuut dooft de led.

Op de Telis RTS.
Telis 1 RTS; 1 kanaal:
• Druk met behulp van een kogelpen op de programmatietoets aan de achterzijde van de zender tot de
led begint te knipperen (Fig. 1). Na 5 seconden dooft de led. Het adres van de zender is opgeslagen
in de radio-ontvanger, die automatisch uit de programmatiemode gaat.
Telis 4 RTS; 4 kanaals:
• Kies met behulp van de kanaalkeuzetoets het kanaal dat men wenst te
programmeren (Fig. 2).
➭ De overeenkomstige led knippert 5 seconden
(het kanaal blijft 30 seconden actief).
• Druk met behulp van een kogelpen op de programmatietoets aan de
achterzijde van de zender tot de led begint te knipperen (Fig. 3). Na 5
seconden dooft de led. Het adres van de zender is opgeslagen in de radioontvanger, die automatisch uit de programmatiemode springt.
• Herhaal deze procedure voor de andere kanalen, ook het gemeenschappelijk kanaal
(de vier leds knipperen) wordt op dezelfde manier geprogrammeerd.

Fig. 1
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Fig. 2

Opgelet: een Telis RTS zender mag niet gebruikt noch bewaard worden in een plastic zak.
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Fig. 3

B U wenst een installatie aan te passen en de ontvanger is niet toegankelijk.
Op de reeds geprogrammeerde bediening.
• druk met behulp van een kogelpen op de programmatietoets tot de led van de bediening oplicht. Dit betekent dat de ontvanger in
programmatiemode staat voor maximum 1 minuut.

Telis 1 RTS; 1 kanaal :
• Druk met behulp van een kogelpen op de programmatietoets aan de achterzijde van de zender tot de led begint te knipperen (Fig. 1).
Telis 4 RTS; 4 kanaals :
• Kies met behulp van de kanaalkeuzetoets het kanaal dat men wenst te programmeren (Fig. 2).
• Druk met behulp van een kogelpen op de programmatietoets aan de achterzijde van de zender tot de led begint te knipperen (Fig. 3).

C Wissen van een bediening.
Om het adres van een bediening uit het geheugen van een ontvanger te wissen herhaalt men gewoon de programmatieprocedure (zie punt 2A). Plaats de ontvanger in programmatiemode en druk op de programmatietoets van de bediening die men
wenst te wissen.

D Wissen van het geheugen van een ontvanger.
Druk ongeveer 10 seconden op de programmatietoets van de ontvanger tot de led begint te knipperen.
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Gebruik :

Telis 1 RTS; 1 kanaal :
• Druk op OP of NEER of STOP (Fig. 4).
➭ De motor voert de actie uit.
Telis 4 RTS; 4 kanaals:
• Kies het kanaal van de motor die men wenst te bedienen (Fig. 5).
➭ De led van het gekozen kanaal zal 5 seconden knipperen.
• Druk op OP of NEER of STOP (Fig. 4).
➭ De motor voert de actie uit.

R

Fig. 4
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Fig. 5

Levensduur van de batterij:
De draadloze bedieningen zijn uitgerust met een batterij van 3V (type 2430), met een levensduur van ongeveer 3 jaar wanneer men 4 bevelen per dag geeft. Indien de batterij niet genoeg voeding kan geven zal de controleled niet meer oplichten en
zal het commando niet worden uitgevoerd.
Batterij vervangen (het vervangen van de batterij heeft geen invloed op de programmering):
• Schroef de zender open (achterzijde).
• Druk van rechts naar links de batterij uit de behuizing.
• Plaats de nieuwe batterij in de behuizing.
• Schroef het deksel terug vast op de zender.
OPGELET: Oude batterijen horen bij het KGA.
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Op de Telis RTS zender.

