MTV500ER
Bedrading van een dimmer RADIO MTV500ER
VERBINDING MET DE ZENDER

BEDRADING MET NULADER VAN EEN
DIMMER RADIO MTV500ER

230V~ 50Hz
Belasting
Stap 1
Druk 5 keer kort op de schakelaar op de zender waar u verbinding mee wilt maken. De led van de zender begint 20
seconden te knipperen om aan te geven dat er op een verbinding wordt gewacht.
Stap 2
Druk kort op het connect-lipje van de ontvanger (aan de bovenkant van de houder) terwijl de led van de zender knippert.
De led van de ontvanger knippert en de led van de zender gaat uit als de verbinding is gemaakt.
(Opgelet: de ontvanger moet gevoed worden).

CONFIGURATIE VAN DE FUNCTIES

Aantal keer
Drukken (1)

Aantal keer
Drukken (1)

11
12
13
14
15
16
17
18
19

Duur (4)

Reactie (2)

2 minuten
1 knipperlicht
4 minuten
2 knipperlichten
8 minuten
3 knipperlichten
15 minuten
4 knipperlichten
30 minuten
5 knipperlichten
60 minuten (1 uur) 6 knipperlichten
120 minuten (2 uur) 7 knipperlichten
240 minuten (4 uur) 8 knipperlichten
onbeperkt
9 knipperlichten

(1) aantal keer snel achtereenvolgens drukken op de
schakelaar van de zender of op het connect-lipje
van de module.
(2) bevestiging met knipperlichten of met een 'klik' van
het relais na het indrukken.

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
35

Functie

Rode draad

Blauwe
draad
Reactie (2)

Relais-modus (geen dimmerfunctie)
10 knipperlichten
Blokkering van de configuraties
1 knipperlicht
Knippermodus (3)
2 knipperlichten
Instellingenvrijgave (met automatische
heractivering na een uur)
3 knipperlichten
Melding uitschakelen uit (3)
4 knipperlichten
Stelt duur in seconden in (4)
5 knipperlichten
Stelt duur in minuten in (4)
6 knipperlichten
Regeling minimum lichtsterkte
7 knipperlichten
Herstel fabrieksinstelling minimum lichtsterkte
8 knipperlichten
100%-modus of geheugen bij eerste keer indrukken 9 knipperlichten
Volledige reset fabrieksinstellingen
2 knipperlichten
Behoud status bij uitval netspanning (3)
5 knipperlichten

(3) afwisselende omschakeling naar de functies OFF en ON (deactivering en
activering).
(4) de duur kan worden ingesteld in minuten (standaardinstelling) of in
seconden.

Antenne

Oranje
draad
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CONFIGURATIE VAN DE DUUR

Optionele
drukknop

