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INNOVATORS IN MOTION 
 

ONTVANGER TYPE "WIT" 433MHZ, HOE AAN TE SLUITEN 

                      1  2  3 

                        
 4  5  6 
 
Oude ontvanger Groene ontvanger (2012) Witte ontvanger (2016) 
24VAC - 5 24VAC -      1 24VAC - - 
24VAC + 6 24VAC +      2 24VAC + + 
Relais contact 10 Relais contact 3 Relais contact C 
Relais contact  11 Relais contact 6 Relais contact 1 
Antenne 3 Antenne   4 Antenne A 
Antenne mantel 4 Antenne mantel 5 Antenne mantel M 
 
Ontvanger Groen, leer de zendercode als volgt in: 
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Ontvanger Wit, leer de zendercode als volgt in: 
 
LED WEERGAVE: 
 
PWR/RX-LED 
De groene led is de power led (PWR) en brand als de voeding aanwezig is. 
De gele led is de ontvangst led (RX). 
Als een geldig signaal is ontvangen zal deze led op het ritme van het ontvangst signaal knipperen. 
Een haperende led wil zeggen dat het ontvangst slechter is. 
 
LED D1-D4 
Dit zijn de led's behorende bij de relais 1-4 en branden als bijbehorende relais geschakeld is. 
D1 is voor relais/functie 1 en D2 voor relais/functie 2 enz. 
 
Standaard is voor slanghaspels een 1-kanaals ontvanger toegepast, hierbij zijn alleen 
aansluiting 1, knop B1 en LED D1 functioneel. 
 
 
WISSEN CODES: 

 
De ontvanger is vanaf de fabriek ingeleerd met een standaard code. 
Wij adviseren deze code voor ingebruikname als volgt te wissen: 
 
Druk één van de drukschakelaartjes in. 
Na ongeveer 3 seconden zal de LED bij het ingedrukte schakelaartje aan gaan. 
Laat in dit geval het drukschakelaartje NIET los. 
Wacht totdat alle LED's aan gaan. 
Zodra alle leds aan zijn, kunt u het schakelaartje loslaten. 
Eventuele latch functies zijn ook gereset naar puls. 
 
CODES INLEREN: 
 
Verander de standaard instelling van de 10-polige dip-switch schakelaar (indien aanwezig) in de  
zender in een persoonlijke code. 
Nu kunt u overgaan tot het inleren van uw zenderfuncties in de ontvanger: 

 Druk de knop van de in te leren zenderknop in en houdt deze ingedrukt. 
Dit voorkomt dat eventuele vreemde signalen ingeleerd kunnen worden. 

 Druk vervolgens het schakelaartje bij het corresponderende relais kortstondig  (ongeveer 1 
seconde) in (B1 = relais 1, B2 = relais 2 enz) en na loslaten zal het relais schakelen en 
bijbehorende LED gaat branden. Hiermee is de code ingeleerd. 

 Herhaal deze procedure voor de overige zenderknoppen en relais. 
 
Verdeeld over alle relais kunnen 32 verschillende codes ingeleerd worden. 
Een bepaalde code kan maar één keer ingeleerd worden. 


