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3. Inleren van handzenders via de parameter :
In functie van de werking (automatische modus,
half automatische modus, sequentiële modus ...) zal de
waarde van parameterne niet dezelfde uitwerking hebben.

één knop:
op, stop,
neer, stop...

Voorbeeld 1 : programmering bij sequentiële modus
Cyclische 4 stappen werking (op / stop / neer / stop...)
bediend door één enkele knop op de handzender.
Hiervoor moet de waarde van parm
ingesteld worden.
(hoe dit moet, zie in voorbeeld bij hfst 2.1)
Selecteer de parameter
door enkele keren te drukken
op toets
van de RSA HZ. Na loslaten van de toets
knippert waarde
op het scherm.
Om de zender in te leren :
- Kies een van de vier toetsen op de TSA handzender,
druk de toets in en druk tegelijk voor 3 seconden op toets
van de RSA Hz, totdat twee streepjese tir verschijnen
op het scherm en dan loslaten.
- Om het inleren op te slaan druk dan enkele keren op
totdat waarde
verschijnt.
Het inleren is gedaan.
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Voorbeeld 2 : inleren bij werking van drie knoppen
Deze modus laat toe om aparte bedieningen uit te
voeren voor op, stop en neer van de poort.
In dat geval gebruiken we zenders met 3 of 4 kanalen.
(vb handzender 3 knoppen of kleine 4k zender TSA)
Hiervoor is het nodig dat parameter
is ingesteld.
(zie hoofdst. 2.1).
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Inleren van de op-toets van de zender :
- Selecteer de parameter
en druk
enkele keren op de toets
van de RSA HZ.
Na loslaten van de toets knippert de waarde
op het scherm.
- Kies een toets van de zender als op-functie,
druk de toets in en druk tegelijk voor drie
seconden op de toets
van de RSA Hz,
totdat 2 liggende streepjes
verschijnen op het
scherm en laat los.

+
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inleren van de neer-toets van de zender :
- druk op de toets
tot de waarde
verschijnt, het scherm knippert.
- Kies een toets van de zender als neer-functie,
druk de toets in en druk deze toets tegelijk in
voor drie seconden met toets
vvan de
RSA Hz todat er 2 liggende streepjes
ts
verschijnen op het scherm en laat los.

+

Inleren van de stop-toets van de zender :
tot de waarde
- druk op de toets
verschijnt, het scherm knippert.

+
- kies een toets van de zender als stop functie,
druk de toets in en druk deze toets tegelijk in
voor 3 sec met de toets sur van de RSA hz
tot er twee liggende streepjes
l’ verschijnen.
Om alle ingeleerde zenderknoppen te valideren,
druk enkele keerfois totdat param.
verschijnt
op het scherm.
De programmering is nu ten einde.
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