
RF Handzender monocolor SR-2833K8 8 zones

Opmerking: Verwijder voor het eerste gebruik de beschermfolie op de batterij.

Belangrijk: Lees alle instructies voor de installatie Functie 

introductie

Uitgang RF signaal

RF frequentie 869.5/916.5/434MHz

Bedrijfstemperatuur 0-40°C

Relatieve vochtigheid 8% ~ 80%

Afmetingen 136.3x38.9x10.7mm

Handzender

• Bedien 8 zones (ontvangers) tegelijk of afzonderlijk

• Mono color controller

• Compatibel met SR-1009PD ontvangers

• 1 ontvanger kan gekoppeld worden met max. 8 handzenders

• IP20

Product specificaties 

- Dit apparaat bevat een knoop-lithiumbatterij die op de juiste wijze moet worden bewaard en weggegooid.
- Stel het apparaat NIET bloot aan vocht.

Veiligheid en waarschuwingen

Voeding 3V(1xCR2025 batterij)

Druk op ON om alle
zones uit te schakelen

Elke knop bedient een zone. Druk kort 
om een zone aan/uit te zetten, druk lang 
om te dimmen.

Druk op OFF om alle
zones uit te schakelen

Stap 3:Druk kort op de gewenste zone op de handzender, de ledstrips knipperen kort om 
te bevestigen dat de koppeling geslaagd is. Herhaal stap 2 en 3 voor de andere zones die 
u wenst te koppelen. 

Stap 2: Druk kort (< 1 seconde) op de “Learning Key” toets op de ontvangerver or re-
power on the receiver

Opmerking: één ontvanger kan gekoppeld worden met max. 8 handzenders. 

Learning Key
RF LED ontvanger
SR-1009PD

Stap 1: Bedraad de RF-ontvanger volgens het aansluitschema (raadpleeg de 
handleiding van de RF-ontvanger die u wilt koppelen.

Koppelen met een ontvanger



Als u meerdere ontvangers gebruikt, hebt u twee mogelijkheden:

Optie 1: alle ontvangers in dezelfde zone = alle ontvangers worden steeds tegelijk bedient.

SR-1009PD
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RF Handzender monocolor SR-2833K8 8 zones

SR-1009PD

Optie 2: elke kring moet apart kunnen bedient worden = elke ontvanger moet gekoppeld worden aan een andere zone.
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