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Algemeen
Met deze draadloze stick kunt u een verbinding tussen de besturing en de compatibele ontvanger tot stand brengen.
Dit apparaat kenmerkt zich door een eenvoudige bediening.
Neem bij de installatie evenals bij de instelling van het apparaat goed nota van deze
montage- en gebruiksaanwijzing.
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Verklaring pictogrammen
VOORZICHTIG

VOORZICHTIG markeert een gevaar dat tot
letsel kan leiden, wanneer dit niet wordt vermeden.

OPGELET

OPGELET markeert maatregelen voor het vermijden van materiële schade.
Duidt op gebruikstips en andere nuttige informatie.
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Licentie-informatie over OpenSource
Software
In dit apparaat wordt vrije/OpenSource software gebruikt.
De licentieteksten zijn via de licentiedocumenten aan het product bijgevoegd. Deze
zijn herkenbaar aan het volgende symbool:

De licentieteksten van de gebruikte gelicentieerde software kunnen onder
http://www.becker‑antriebe.com/licenses worden gedownload.
Schriftelijk aanbod voor toesturen van licentieteksten:
Op verzoek zal Becker-Antriebe de licentieteksten van de gebruikte gelicentieerde
software tegen kostprijs op een USB-stick of soortgelijke gegevensdrager ter beschikking stellen. Neem hiervoor contact op met: licenses@becker‑antriebe.com
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Garantieverlening
Constructieve wijzigingen en ondeskundige installatie die in strijd zijn met deze gebruiksaanwijzing en andere instructies onzerzijds, kunnen leiden tot ernstig lichamelijk letsel van de gebruiker en kunnen een ernstig risico vormen voor diens gezondheid, zoals kneuzingen. Constructieve wijzigingen mogen derhalve uitsluitend na
overleg met ons en met onze toestemming plaatsvinden, waarbij onze instructies en
vooral de instructies in de voorliggende montage- en gebruiksaanwijzing beslist in
acht moeten worden genomen.
Afwijkend gebruik, toepassingen en/of verwerking van de producten die in strijd is
met het bedoelde gebruik, is niet toegestaan.
De fabrikant van het eindproduct en de installateur dienen erop te letten dat bij gebruik van onze producten aan alle noodzakelijke wettelijke en officiële voorschriften
aandacht wordt besteed en dat deze worden opgevolgd. Dit betreft de fabricage van
het eindproduct, de installatie en het advies aan de klant en geldt vooral voor de daarop betrekking hebbende actuele EMC-voorschriften.
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Veiligheidsaanwijzingen
Algemene aanwijzingen
Belangrijke informatie voor:
de monteur / de elektricien / de gebruiker
Aan de betreffende personen doorgeven!
•

Bewaar deze gebruiksaanwijzing!

•

Gebruik het apparaat uitsluitend in droge ruimten.

•

Gebruik uitsluitend ongewijzigde originele onderdelen van de besturingsfabrikant.

•

Houd kinderen uit de buurt van besturingen.

•

Neem de bepalingen in acht die specifiek voor uw land van toepassing zijn.
Voorzichtig
•

Houd personen uit de buurt van het bewegingsgebied van de installaties.
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•

Wanneer de installatie door één of meerdere zenders wordt bestuurd, dan moet het bewegingsgebied van de installatie gedurende de bediening te overzien zijn.

•

Apparaat bevat kleine delen die kunnen worden ingeslikt.

Doelmatig gebruik
De draadloze USB-stick in deze gebruiksaanwijzing mag uitsluitend worden gebruikt
voor de aansturing van CentronicPlus compatibele draadloze buismotoren en draadloze besturingen. De draadloze USB-stick is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnen
voor de aansluiting op de betreffende USB-steekplaats van de compatibele besturing.
•
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Let erop dat draadloze installaties niet in gebieden met een verhoogd risico op
storingen gebruikt mogen worden (bijv. ziekenhuizen, luchthavens).

•

De afstandsbediening is uitsluitend toegestaan voor apparaten en installaties
waarbij een functiestoring in de zender of ontvanger geen gevaar voor personen, dieren of goederen oplevert of waar dit risico door andere veiligheidsvoorzieningen is afgedekt.

•

De gebruiker geniet geen enkele bescherming tegen storingen door andere telecommunicatie-installaties en eindapparatuur (bijv. ook door draadloze installaties die volgens de regels in hetzelfde frequentiebereik werken).

•

Verbind draadloze ontvangers uitsluitend met door de fabrikant goedgekeurde
apparaten en installaties.
•

Let erop dat de besturing niet in het bereik van metalen oppervlakken of magnetische velden wordt geïnstalleerd en gebruikt.

•

Draadloze installaties die op dezelfde frequentie zenden, kunnen aanleiding geven tot storing van de ontvangst.

•

Houd er rekening mee dat de reikwijdte van het radiosignaal
door de wetgever en door bouwkundige maatregelen is beperkt.
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Apparaatoverzicht

1.
2.
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Draadloze stick
Beschermkap

Schoonmaken
Maak het apparaat alleen met een geschikte doek schoon. Gebruik geen schoonmaakmiddelen die het oppervlak kunnen aantasten.

Technische gegevens
Draadloze stick

CentronicPLUS

Voedingsspanning

USB, 5 V DC

USB-versie

2.0 (type A)

Stroomverbruik
Toegestane omgevingstemperatuur

< 70 mA
-10 tot +55 °C
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Draadloze stick
Max. omgevingsluchtvochtigheid
Beschermklasse
Afmetingen (h x b x d)
Gewicht
Uitgezonden maximaal
zendvermogen
Radiofrequentie

CentronicPLUS
< 80% (niet-condenserend)

IP 20
8,7 x 71 x 23 mm
12 g
≤ 25 mW

868,3 MHz

De maximale reikwijdte van het radiosignaal bedraagt bij en in het gebouw tot 15 m en
in het vrije veld tot 150 m.
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Vereenvoudigde EU-verklaring van
overeenstemming
Hierbij verklaart Becker-Antriebe GmbH dat deze draadloze installatie voldoet aan de
richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is beschikbaar op het
volgende internetadres:
www.becker-antriebe.com/ce

Technische wijzigingen voorbehouden.
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