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Radiografische wandzender "vlak" 1-kanaals 
Art.-Nr.: ..41F..
Radiografische wandzender "vlak" 2-kanaals 
Art.-Nr.: ..42F..
Radiografische wandzender "vlak" 4-kanaals 
Art.-Nr.: ..44F..

Bedieningshandleiding 

1 Veiligheidsinstructies 
De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur 
worden uitgevoerd. 
Als de handleiding niet wordt opgevolgd, kunnen schade aan het apparaat, brand of an-
dere gevaren ontstaan. 
Knoopbatterijen horen niet in kinderhanden! Indien knoopbatterijen worden ingeslikt, 
moet direct een arts worden ingeschakeld. 
Explosiegevaar! Batterijen niet in open vuur werpen. 
Explosiegevaar! Batterijen niet weer opladen. 
De radio-overdracht verloopt via een niet exclusieve overdrachtsroute en is daarom niet 
geschikt voor toepassingen op het gebied van de veiligheidstechniek, zoals bijv. nood-
stop of noodoproep. 
Deze handleiding is onderdeel van het product en moet door de eindklant worden be-
waard. 

2 Constructie apparaat 

Afbeelding 1 

(1) Wandzender CD-programma 
(2) Bodemplaat 
(3) Bevestigingsschroeven 
(4) Tekstveld 
(5) Afdekking tekstveld 
(6) Wandzender LS-programma 
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3 Functie 
Systeeminformatie 
Het zendvermogen, de ontvangstkarakteristiek en de antenne mogen om wettelijke redenen 
niet worden veranderd. 
Het apparaat mag in alle EU- en EFTA-staten worden gebruikt. 
De conformiteitsverklaring is beschikbaar op onze internet-pagina. 
De reikwijdte van een radiografisch systeem dat bestaat uit zender en ontvanger hangt af van 
verschillende factoren. 
Door de keuze van de best mogelijke montageplaats rekening houdend met de bouwkundige 
omstandigheden kan de reikwijdte van het systeem worden geoptimaliseerd. 

Afbeelding 2: Gereduceerde reikwijdte door bouwkundige hindernissen. 

Voorbeelden voor doordringing van verschillende materialen: 

Materiaal Doordringing 
Hout, gips, gipsplaat ca. 90 % 
Baksteen, spaanplaat ca. 70 % 
Gewapend beton ca. 30 % 
Metaal, metaalrooster ca. 10 % 
Regen, sneeuw ca. 1-40 % 

Bedoeld gebruik 
- Radiografische zender voor de overdracht van schakel-, dim-, jaloeziebewegings- en licht-

scenariocommando's. 
- Opbouwmontage 
- Gebruik met geschikte radiografische actoren 

Producteigenschappen 
- Telkens twee tegenover elkaar liggende toetsen horen bij een kanaal 
- Functies met 3-voudige functieschakelaar instelbaar 
- Speciale functies "alles uit" of "lichtscenario" kunnen aan afzonderlijke toetsen worden toe-

gekend 
- Batterijgevoed apparaat 
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4 Bediening 
Kanaalbezetting van de wandzender 

Afbeelding 3: Kanaalbezetting  

Radiografische telegrammen zenden 
o Kanaaltoets, bijv. 1+, indrukken om een radiografisch telegram te zenden. 

Ter bevestiging gaat de bijbehorende LED branden. 
Voor zover niet lichtscenariofuncties worden gekozen, volgen afhankelijk van het soort ontvan-
ger de volgende reacties: 

Knop Duur Verlichting Jaloezie 
X+ korter dan 1 seconde Inschakelen Lamellen-

verstelling 
X- korter dan 1 seconde Uitschakelen Lamellen-

verstelling 
X+ langer dan 1 seconde lichter Jaloezie omhoog be-

wegen  
X- langer dan 1 seconde donker Jaloezie omlaag be-

wegen  

i De maximale zendduur is 12 seconden, ook wanneer daarna nog een toets wordt inge-
drukt. 

i Wanneer meerdere toetsen tegelijkertijd worden ingedrukt, wordt slechts het radiografisch 
telegram van een toets verstuurd. 

Lichtscenario's oproepen 
Lichtscenariotoets is ingeleerd (zie inbedrijfstelling). 
De functieschakelaar van de betreffende toets staat op OFF. 
o Lichtscenariotoets korter dan 3 seconden indrukken. 

Ontvangers schakelen over naar de opgeslagen lichtscenariowaarde. 

Lichtscenario opslaan 
Lichtscenariotoets is ingeleerd (zie inbedrijfstelling). 
o Gewenste verlichtingssituatie instellen. 
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o Lichtscenariotoets langer dan 3 seconden indrukken. 
Eerst wordt het oude lichtscenario opgeroepen, toets daarbij niet loslaten. Na ca. 
3 seconden is het nieuwe lichtscenario opgeslagen en geactiveerd. 

i Wanneer tijdens het opslaan van een lichtscenario de jaloezie niet in de eindstand staat of 
onderweg daarnaar toe is, dan wordt deze jaloezie niet in het lichtscenario geïntegreerd. 

Alles-uit oproepen 
Bij de inleerprocedure van een kanaaltoets of een lichtscenariontoets wordt automatisch de al-
les-uit toets van de ontvanger meegeleerd, met uitzondering van radiografische jaloezie-acto-
ren. 
Functieschakelaar 1 staat in de positie  OFF (zie hoofstuk inbedrijfname). 
o Toets 1- langer dan 1 seconde indrukken. 

De lasten aan alle ingeleerde ontvangers worden uitgeschakeld. 

5 Informatie voor elektromonteurs 

5.1 Montage en elektrische aansluiting 
Apparaat aansluiten en monteren 
Minimaal 1 meter afstand tussen zender en ontvanger aanhouden. 
Afstand tot metalen delen van groot oppervlak houden, bijv. metalen deurframes. 
i Voor de montage de inbedrijfname en de leerprocedures uitvoeren (zie hoofdstuk inbedrijf-

name). 
o Tekstveldafdekking (5) met tekstveld (4) voorzichtig van de wandzender verwijderen (af-

beelding 1). 
o Bevestigingsschroeven (3) losmaken. 
o Wandzender (1) van de bodemplaat (2) afnemen. 
o Eventueel batterij plaatsen (zie hoofdstuk batterij vervangen). 
o Eventueel functies via de functieschakelaar instellen (zie hoofdstuk inbedrijfname). 
o Bodemplaat op een vlakke ondergrond plakken (Opmerkingen over de lijmmontage) of 

schroeven. De markering TOP/OBEN moet daarbij aan de bovenkant liggen. 
o Wandzender op de bodemplaat schroeven. 
o Afdekkingen met tekstvelden plaatsen. 

Opmerkingen over de lijmmontage 
Om de wandzender correct te bevestigen, moet de ondergrond vlak zijn en vrij van stof en vet. 
o De niet gestansde folie op de achterkant van het meegeleverde lijmpad aftrekken. 
o Lijmpad uitgericht op het oppervlak plakken en glad strijken. Luchtbellen verwijderen.  
o De beide binnenste segmenten van de frontfolie aftrekken. 
o Bodemplaat op buitenste stansing uitrichten en opplakken. 
i Bij meervoudige combinaties moeten de tegen elkaar aan liggende zijden van de lijmpads 

langs de buitenste stansing met liniaal en mes worden afgesneden (afbeelding 4). 
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Afbeelding 4: Afsnijden van de lijmpads bij meervoudige combinaties. 

i Eventueel na montage van de wandzender in het CD-programma de uitstekende lijmfolie 
op de hoeken voorzichtig verwijderen. 

Batterij vervangen 

WAARSCHUWING! 
Gevaar voor bijtende stoffen. 
Batterijen kunnen barsten en leeglopen. 
Alle batterijen van een set tegelijkertijd vervangen. 
Vervang batterijen alleen door identieke of gelijkwaardige typen. 
Batterijen plaatsen, let op de polen 

o Wandzender van de bodemplaat afschroeven (zie apparaat aansluiten en monteren). 

Afbeelding 5: Batterij verwijderen 

o Lege batterijen voorzichtig verwijderen. 
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Afbeelding 6: Batterijen plaatsen 

i Contacten van batterijen en apparaat vetvrij houden. 
o Nieuwe batterijen in het compartiment plaatsen. Daarbij op de polariteit letten: de pluspool 

van de batterij moet boven liggen (afbeelding 6). 
o Wandzender op de bodemplaat monteren. 
o Willekeurige toets gedurende ca. 1 seconde indrukken.  

5.2 Inbedrijfname 
Functies instellen 
De wandzender is van de bodemplaat afgeschroefd. 

Afbeelding 7: Functieschakelaar 

i Bij uitlevering staan alle functieschakelaars op de positie ON. 
o Functie van de toetsen conform de volgende tabel met de functieschakelaars kiezen. 

Functieschakelaar Knop ON OFF 
2 Knop 1-

Knop 1+ 
Kanaal 1-
Kanaal 1+ 

Alles uit
Lichtscenario 1 

3 Knop 2-

Knop 2+ 

Kanaal 2-

Kanaal 2+ 

Lichtscenario 2
Lichtscenario 3 

4 Knop 3-

Knop 3+ 

Kanaal 3-

Kanaal 3+ 

Lichtscenario 4
Lichtscenario 5 

i De toets 4+ resp. 4- komt altijd overeen met kanaal 4+ resp. 4-. 

Zender in radiografische ontvanger inleren 
Om te zorgen dat een ontvanger een radiografisch telegram van de zender begrijpt, moet de 
ontvanger dit radiografische telegram "inleren". Een kanaal van de zender kan in willekeurig ve-
le ontvangers worden ingeleerd. De inleerprocedure heeft uitsluitend in de ontvanger een toe-
kenning tot gevolg. 
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Bij het inleren van een zender is de reikwijdte van de ontvanger gereduceerd tot ca. 5 m. De af-
stand tussen ontvanger en de in te leren zender moet daarom tussen 0,5 m en 5 m liggen. 
De functieschakelaar staat voor het in te leren kanaal op ON.  
o Radiografische ontvanger in de programmeermodus schakelen (zie handleiding ontvan-

ger). 
o De "+" of "-" toets van het gewenste kanaal langer dan 1 seconde indrukken. 
o Programmeermodus van de ontvanger verlaten (zie handleiding ontvanger). 

Het kanaal van de zender is in de radiografische ontvanger ingeleerd.  

Lichtscenariotoets inleren 
De functieschakelaar staat voor de in te leren toets op OFF.  
o Radiografische ontvanger in de programmeermodus schakelen (zie handleiding ontvan-

ger). 
o Lichtscenariotoets langer dan 3 seconden indrukken. 
o Programmeermodus van de ontvanger verlaten (zie handleiding ontvanger). 

Lichtscenariotoets is ingeleerd. 

Wissen van alles-uit 
Wanneer een bepaalde ontvanger niet moet reageren op de alles-uit-toets, dan moet deze 
functie worden gewist. 
o Radiografische ontvanger in de programmeermodus schakelen (zie handleiding ontvan-

ger). 
o Alles-uit-toets 1- langer dan 10 seconden indrukken. 

Functie is gewist. 
o Programmeermodus van de ontvanger verlaten (zie handleiding ontvanger). 

6 Bijlage 
Lege batterijen direct verwijderen en milieuvriendelijk afvoeren. Batterijen niet in het 
huisvuil werpen. Informatie over milieuvriendelijke afvoer krijgt u van de lokale 
autoriteiten. Conform de wettelijke voorschriften is de eindverbruiker verplicht tot 
inleveren van gebruikte batterijen. 

6.1 Technische gegevens 
Nominale spanning DC 6 V 
Batterijtype 2×Lithium CR 2016 
Omgevingstemperatuur 0 ... +55 °C 
Relatieve vochtigheid max. 75 % (Geen condens) 
Beschermingsgraad IP 20 
Draagfrequentie 433,42 MHz (ASK) 
Zenderbereik in vrije veld typ. 30 m 
Zendvermogen < 10 mW 

6.2 Hulp bij problemen 
Na kort indrukken van de toets knipperen de LED's vijf maal. 
Oorzaak: batterij in de wandzender is bijna leeg. 

Batterij vervangen (zie hoofdstuk batterij vervangen). 

Ontvanger reageert niet of slechts af en toe. 
Oorzaak 1: radiografisch bereik is overschreden. Bouwkundige hindernissen reduceren het be-
reik. 

Toepassen van een radio-repeater. 
Oorzaak 2: functieschakelaars staan in de verkeerde positie. 

Stand van de functieschakelaar controleren. 
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6.3 Garantie 
Technische en formele veranderingen aan het product, voor zover deze de technische vooruit-
gang dienen, zijn voorbehouden. 
Wij bieden garantie in het kader van de wettelijke bepalingen. 
Verzendt het apparaat s.v.p. vrij van porto met een beschrijving van de fout aan onze centrale 
klantenservice: 

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG 
Service Center 
Kupferstr. 17-19 
D-44532 Lünen 
Service-Line: +49 (0) 23 55 . 80 65 51 
Telefax: +49 (0) 23 55 . 80 61 89 
mail.vka@jung.de 

Technische dienst (algemeen) 
Service-Line: +49 (0) 23 55 . 80 65 55 
Telefax: +49 (0) 23 55 . 80 62 55 
mail.vkm@jung.de 

Technische dienst (KNX) 
Service-Line: +49 (0) 23 55 . 80 65 56 
Telefax: +49 (0) 23 55 . 80 62 55 
mail.vkm@jung.de 

De Œ-markering is een vrijhandelsteken, dat uitsluitend aan de autoriteiten is gericht en geen 
verzekering van eigenschappen inhoudt. 

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG 
Volmestraße 1 
D-58579 Schalksmühle 

Telefon: +49.23 55.8 06-0 
Telefax: +49.23 55.8 06-1 89 
E-mail: mail.info@jung.de 
Internet: www.jung.de 
              www.jung-katalog.de 
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