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Quick start installatiehandleiding
De volledige handleiding is verkrijgbaar op www.satel.eu

Het apparaat dient door gekwalificeerd personeel geïnstalleerd te worden.

Lees voor de installatie de volledige handleiding grondig door.

Aanpassingen, modificaties of reparaties niet geautoriseerd door de fabrikant
zullen resulteren in het vervallen van uw rechten op garantie.

Koppel altijd de voeding los voordat u enige elektrische aansluitingen maakt.
De apparaat dient binnen geïnstalleerd te worden in ruimten met een normale
luchtvochtigheid. Bij het selecteren van de installatielocatie dient u rekening te houden dat
dikke muren, metalen delen etc. het bereik van draadloze signalen kunnen reduceren. Het
wordt niet aanbevolen om het apparaat in de buurt van elektrische systemen te installeren,
omdat dit het bereik van het radiosignaal kan beïnvloeden.
Leg de bekabeling aan, welke gebruikt wordt om verbindingen te maken met het apparaat op
de installatie locatie. Gebruik een onafgeschermde niet-getwiste (alarm)kabel. De bekabeling
mag niet worden gebruikt in de buurt van laagspanningsbekabeling van elektrische
systemen, en in het bijzonder van voedingskabels voor hoogvermogen apparatuur (zoals
elektromotoren).
1. Draai de schroeven los van de behuizing en open deze (Afb. 1).
2. Verwijder de bevestigingsschroeven van de print en verwijder de print.
3. Houd de behuizing tegen de muur aan en teken de boorgaten af.
4. Boor de gaten in de muur voor de pluggen.
5. Maak een opening in de achterkant van de behuizing voor de voeding en in/uitgangen

bekabeling.
6. Voer de kabel in door de gemaakte opening.
7. Schroef de achterkant van de behuizing vast op de muur. Gebruik pluggen die geschikt

zijn voor het montage oppervlak (betonnen muur, gipsplaten, etc.).
8. Plaats de print terug en schroef deze weer vast.
9. Sluit de bekabeling aan op de aansluitingen op de print.
10. Zet de voeding aan op de controller. Het apparaat moet worden gevoed vanaf een

beperkt gebruikte voedingsbron.
11. Programmeer de controller (registreer de draadloze apparaten en configureer deze).
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12. Plaats de deksel weer op de behuizing en schroef deze dicht.

Hierbij verklaart SATEL sp. z o.o. dat de draadloze apparatuur van het type MTX-300
voldoet aan Richtlijn 2014/53 / EU. De volledige tekst van de EU

conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.satel.eu/ce
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