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FOREST MULTI WANDSCHAKELAAR LED - 5201001480
TECHNISCHE SPECIFICATIE:
● 12V batterij type 27A
● batterij levensduur < 3 jaar
● frequentie 433.92MHz
● zendvermogen max. 10mW

● zendbereik max. 30mtr
● werk temperatuur -10°C - +50°C
● elk kanaal kan tot 20 ontvangers bedienen

OPEN knop
STOP knop
SLUIT knop
-

gebruik schroevendraaier om de kap
te verwijderen
kanaal A

kanaal B

+

P knop kanaal A
P knop kanaal B
(voor het programmeren van buismotor)

LEGE BATTERIJ:
De geprogrammeerde ontvangers en timers blijven bewaard in het geheugen van de afstandsbediening. Draag de
lege batterij af volgens de plaatselijke normen/regeling.

FOREST SHUTTLE S / L / M RECEIVER PROGRAMMEREN

Het programmeren van een kanaal aan de Shuttle S of L motor:

of

LED GAAT VAN

LED GAAT KNIPPEREN

1e →2e→3e LED

3x

1x 5 sec. lang

druk 1x OPEN
knop

Om een geprogrammeerd kanaal te verwijderen volg dezelfde procedure, maar druk dan op DICHT i.p.v. OPEN.

Plaats geen andere apparaten en ontvangers binnen 1 meter van de ontvanger om interferentie (en storing) te
voorkomen.
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FOREST MULTI ONTVANGER CLICK ON – 5201001362

TECHNISCHE SPECIFICATIE:





stroomvoorziening vanuit Shuttle M
aansluiten op poort 1 van de Forest Shuttle M
werktemperatuur -10°C - +50°C
te koppelen aan Forest Multi Afstandsbediening en
Forest Multi Wandschakelaar RF (LED)

controle led

programmeerknop

Plaats geen andere apparaten en ontvangers binnen 1 meter van de ontvanger om interferentie (en storing) te
voorkomen.
PROGRAMMEREN WANDSCHAKELAAR LED
AAN CLICK-ON ONTVANGER:

KANAAL VERWIJDEREN:

druk op de programmeerknop
led zal oplichten

druk op de programmeerknop
led zal oplichten

houd de wandschakelaar max. 2 meter
van de ontvanger. Kies kanaal A of B en
druk op de OPEN knop:

houd de wandschakelaar max. 2 meter
van de ontvanger. Kies het te verwijderen
kanaal (A of B) en druk op SLUIT knop:

controle led knippert 3x en zal uit gaan

controle led zal knipperen en uit gaan
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FOREST MULTI ONTVANGER / WANDSCHAKELAAR ̶ 5201001360 / 1361
FOREST FMS/BCS MULTI ONTVANGER ̶ 5104011500
TECHNISCHE SPECIFICATIE SHUTTLE M ONTVANGER:

TECHNISCHE SPECIFICATIE FMS/BCS ONTVANGER:

● stroomvoorziening vanuit Shuttle M
● ook als wandschakelaar te gebruiken
● kabel 0,5mtr → 5201001360
● kabel 3,5mtr → 5201001361
● aansluiten op poort 1 van de Forest Shuttle M
● werktemperatuur -10°C - +50°C
● te koppelen aan Forest Multi afstandsbediening
en Forest Multi wandschakelaar RF

● schakelvermogen 230Vac – 500W
● besturing voor één buis- of FMS-motor
● ook als wandschakelaar te gebruiken
● kabeldiameter max. 2,5mm²
● werktemperatuur -10°C - +50°C

programmeerknop

controle led

OPEN knop
STOP knop
SLUIT knop
gebruik schroevendraaier om kap te
verwijderen
PROGRAMMEREN WANDSCHAKELAAR LED
AAN WANDSCHAKELAAR-ONTVANGER:

druk programmeerknop in,
led knippert

druk op de STOP knop

KANAAL VERWIJDEREN

druk programmeerknop in,
led knippert

druk op de STOP knop

houd de wandschakelaar max. 2 meter
van de ontvanger. Kies kanaal A of B
en druk op de OPEN knop:

houd de wandschakelaar max. 2 meter
van de ontvanger. Kies het te verwijderen
kanaal (A of B) en druk op SLUIT knop:

led knippert 3x en gaan uit

led knippert en gaat uit

ALLE GEPROGRAMMEERDE
KANALEN VERWIJDEREN

houdt gelijktijdig de STOP en
SLUIT knop ingedrukt ~6 sec.

led knippert en gaat uit

Plaats geen andere apparaten
en ontvangers binnen 1 meter van
de ontvanger om interferentie (en
storing) te voorkomen.
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BUISMOTOR - INGEBOUWDE ONTVANGER EN ELEKTRONISCHE
EINDPOSITIE AFSTELLING
BELANGRIJK: houd tijdens het programmeren de afstandsbediening of wandschakelaar RF (led) binnen 2 meter van de motor / ontvanger
PROGRAMMEREN WANDSCHAKELAAR
MEERDERE BEDIENINGEN OF
AAN BUISMOTOR:
KANALEN TOEVOEGEN AAN BUISMOTOR
KANALEN VERWIJDEREN

druk op de knop van de buismotor,
motor bevestigd met kort draaien

①e wandschakelaar:

ONTKOPPELEN VAN ALLE AFSTANDSBEDIENINGEN / WANDSCHAKELAARS:

druk P knop één maal

①

2x P
binnen 6 seconden

②e wandschakelaar:

1x P
druk STOP knop één maal

②

1x STOP

OF

1x P

2x P

druk OPEN knop één maal

motor bevestigd met kort draaien

druk P knop één maal

1x P
motor bevestigd met kort draaien

motor bevestigd met kort draaien
Een ander kanaal toevoegen:
1. druk 2xP knop van het reeds
geprogrammeerde kanaal
2. druk 1xP van het andere kanaal

motor bevestigd met kort draaien

OMDRAAIEN MOTOR DRAAIRICHTING
Houd de knop van de buismotor ingedrukt gedurende 7 seconden, totdat
motor bevestigd met kort draaien.
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BUISMOTOR - INGEBOUWDE ONTVANGER EN ELEKTRONISCHE
EINDPOSITIE AFSTELLING
AFSTELLEN BOVEN EN ONDER EINDPOSITIES:
BELANGRIJK: - wanneer meerdere motoren aan één kanaal zijn gekoppeld, dan worden de eind posities van al deze
motoren verwijderd
- tijdens het programmeren, houdt de afstandsbediening max. 2 meter van de buismotor
Dit voorbeeld laat het afstellen zien van een reeds geprogrammeerde buismotor op kanaal A (linkerzijde van de
wandschakelaar).
druk P knop één maal

druk OPEN knop één maal

druk P knop één maal

1x P

motor bevestigd met kort draaien

1x P

stel gewenste BOVEN positie af

druk op STOP knop als de gewenste
bovenpositie is bereikt. Druk 5x één
seconde de STOP knop ter bevestiging

5x STOP

motor bevestigd met kort draaien

stel gewenste ONDER positie af

druk op STOP knop als de gewenste
onderpositie is bereikt. Druk 5x één
seconde de STOP knop ter bevestiging

5x STOP

motor bevestigd met kort draaien,
eindposities zijn afgesteld.
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BUISMOTOR - INGEBOUWDE ONTVANGER EN ELEKTRONISCHE
EINDPOSITIE AFSTELLING
EINDPOSITIES VERWIJDEREN:
BELANGRIJK: - wanneer meerdere motoren aan één kanaal zijn gekoppeld, dan worden de eind posities van al deze
motoren verwijderd
- tijdens het programmeren, houdt de wandschakelaar max. 2 meter van de buismotor

druk P knop één maal

1x P

druk SLUIT knop één maal

1x

druk P knop één maal

1x P

motor bevestigd met kort draaien

OMDRAAIEN MOTOR DRAAIRICHTING:
Houdt de knop van de buismotor ingedrukt gedurende 7 seconden, totdat motor bevestigd met kort draaien.
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BS 24V MIDDENMOTOR - 36.4800.0000
INGEBOUWDE ONTVANGER EN ELEKTRONISCHE EINDPOSITIE AFSTELLING
TECHNICISCHE SPECIFICATIE:
● 24Vdc, 16Watt
● nom. 0.8Nm – max. 1.0Nm
● 34 rpm
● max. looptijd 7 min.
● max. gordijngewicht 4 kg
● max. 5 koord rollen
● kan alleen gebruikt worden i.c.m. Multi afstandsbediening, MULTI wandschakelaar LED of Diamond afstandsbediening
● alleen gebruiken in BS system, met bijgeleverde 24V adapter
WAARSCHUWING: BIJ GEBRUIK VAN QUICK LOCK KOORDROLLEN: KLIK DE KOORDEN VAST VOORDAT U DE MOTOR
GEBRUIKT
PROGRAMMEREN WANDSCHAKELAAR AAN BS MOTOR:

VERWIJDEREN GEPROGRAMMEERD KANAAL

schakel de voedingsspanning in:

schakel de voedingsspanning in:

schakel de voedingsspanning in:

motor draait kort ter bevestiging:

motor draait kort ter bevestiging:

motor draait kort ter bevestiging:

binnen 10 seconden: druk op de P knop
daarna op de OPEN knop

binnen 10 seconden: druk op de P knop
daarna op de STOP knop

MOTOR DRAAIRICHTING
OMDRAAIEN

binnen 10 seconden: druk op de P knop
daarna op de SLUIT knop

② druk 1x OPEN
② druk 1x
STOP

② druk 1x SLUIT
① druk 1x P

① druk 1x P

motor draait kort ter bevestiging

motor draait kort ter bevestiging

① druk 1x P
motor draait kort ter bevestiging

NOTE: indien overnieuw begonnen wordt, schakel de voedingsspanning uit en wacht 20 seconden voordat de
voedingsspanning weer ingeschakeld wordt.
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BS 24V MIDDENMOTOR - 36.4800.0000
INGEBOUWDE ONTVANGER EN ELEKTRONISCHE EINDPOSITIE AFSTELLING
EINDPOSITIE BOVEN

druk 1x op de P knop,
motor draait kort ter bevestiging:

EINDPOSITIE ONDER

VERWIJDEREN EINDPOSITIES

druk 1x op de P knop,
motor draait kort ter bevestiging:

druk 2x op de P knop,
motor draait kort ter bevestiging:

1x P

1x P

druk 1x op de OPEN knop,
motor draait kort ter bevestiging:

2x P

druk 1x op de SLUIT knop,
motor draait kort ter bevestiging:

1x

druk 1x op de OPEN knop,
motor draait kort ter bevestiging:

1x

1x
druk 1x op de P knop,
motor draait kort ter bevestiging:

druk 1x op de P knop,
motor draait kort ter bevestiging:
TERUG NAAR FABRIEKSINSTELLING

druk 2x op de P knop,
motor draait kort ter bevestiging:

1x P

1x P

stel de gewenste BOVEN positie af
en druk op de P knop:

stel de gewenste ONDER positie af
en drup op de P knop:

2x P

druk 1x op de SLUIT knop,
motor draait kort ter bevestiging:

1x P

1xP

motor draait kort ter bevestiging:

motor draait kort ter bevestiging:

1x
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