
Opmerking: verwijder voor het eerste gebruik de beschermfolie van de batterij (CR2025)

Voorkant

Achterkant

• Bedien maximaal 4 zones 
• Dubbele kleurencontroller 
• Compatibel met universele serie RF-ontvanger
• Waterdichte kwaliteit: IP20

• Dit apparaat bevat een lithium knoopcel batterij die op de juiste manier moet worden bewaard 
en weggegooid.

• Stel het apparaat NIET bloot aan vocht.

Veiligheidswaarschuwingen

Houd ingedrukt om de 
lichtkleur koeler te maken

Aan/Uit
Houd ingedrukt om de 
lichtsterkte te verhogen

Houd ingedrukt om de lichtkleur 
warmer te maken

Houd ingedrukt om de lichtsterkte te 
verlagen

Klik kort op de knop: de kleur zal gaan 
lopen van koel wit naar warm wit & vv. 
Weer kort drukken voor pauze. Deze 
kleur kan dan als gewenst opgeslagen 
worden met de S hiernaast.

4 zones, klik om een zone te kiezen en 
druk dan op Aan/Uit om de betreffende 
zone Aan/Uit te zetten.

Houd ingedrukt om de kleur op te 
slaan, klik kort om de opgeslagen 
kleur en lichtsterkte op te roepen

Stap 3: Kies het kanaal en druk de knop samen met de AAN/UIT knop in totdat het rode 
LEDje op de handzender gaat knipperen. De verlichting zal 6x kort knipperen en dan nog 
2x wat langer: de koppeling is succesvol.

Er kunnen meerdere .ontvangers op 1 zone geprogrammeerd worden, voorbeeld staat 
op de volgende pagina

Wanneer er meerdere ontvangers gekoppeld moeten worden is het raadzaam om de 
reeds gekoppelde ontvangers weer even spanningsloos te maken. Zo voorkom je dat 
deze ontvangers per abuis ook in een andere zone worden opgenomen.

Let op: één ontvanger kan worden gekoppeld aan maximaal 8 afstandsbedieningen 

Stap 1: Voer de bedrading van de RF-ontvanger uit volgens het bedradingsschema 
(raadpleeg de instructies van de RF-ontvanger waarmee u wilt koppelen). 

Dit is reeds door Matcall verzorgd. Sluit de set aan en steek het netsnoer van de 
voeding in het stopcontact. 

Stap 2: Druk 3x kort op de 'Prog.' knop van de ontvanger om hem in de koppelstatus 
te zetten. Je hebt nu 3 minuten de tijd om een kanaal op de ontvanger aan te melden

Koppelen met RF ontvanger

Handleiding 900294 4-kanaals handzender D-Motion direct via RF

D-Motion ontvanger




