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410-00001 / 410-00002 / 410-00003

Gefeliciteerd met uw aankoop van een Niko-Easywave-zender. 

1. WETTELIJKE WAARSCHUWINGEN
- Lees de volledige handleiding vóór installatie en ingebruikname.
- De installatie dient te worden uitgevoerd door een erkend installateur en met inachtname van de geldende 

voorschriften.
- Deze handleiding dient aan de gebruiker te worden overhandigd. Zij moet bij het dossier van de elektrische 

installatie worden gevoegd en dient te worden overgedragen aan eventuele nieuwe eigenaars. Bijkomende 
exemplaren zijn verkrijgbaar via de Niko-website of -supportdienst.

- Bij de installatie dient rekening gehouden te worden met (lijst is niet limitatief):
 - de geldende wetten, normen en reglementen;
 - de stand van de techniek op het ogenblik van de installatie;
 - het feit dat een handleiding alleen algemene bepalingen vermeldt en dient gelezen te worden binnen het 

kader van elke specifieke installatie;
 - de regels van goed vakmanschap.
- Bij twijfel kan u de supportdienst van Niko raadplegen of contact opnemen met een erkend controleorganisme.
  Support België:  Support Nederland: 
  tel. + 32 3 760 14 82 tel. + 31 183 64 06 60
  website: http://www.niko.be website: http://www.niko.nl
  e-mail: support@niko.be  e-mail: sales@niko.nl
In geval van defect kan u uw product terugbezorgen aan een erkende Niko-groothandel samen met een duidelijke 
omschrijving van uw klacht (manier van gebruik, vastgestelde afwijking…).

2. BESCHRIJVING
Deze Easywave-wandzender maakt deel uit van het Niko RF (Radio Frequentie) systeem, een installatietechniek 
zonder bedrading tussen de bedieningspunten (drukknoppen) en de te bedienen verbruikers. We spreken hier 
over een 'bediening op afstand' of 'draadloze bediening'. De overdracht gebeurt door radiogolven op de frequentie 
868,3MHz. Op deze frequentie zijn enkel producten toegelaten die niet continu  uitzenden (1% per uur = 36s.), 
waardoor de kans op storing minimaal is. Het systeem leent zich dan ook uitermate voor specifieke toepassingen 
zoals bv. renovatie van geklasseerde interieurs, uitbreidingen in bestaande elektrische installaties waar kapwerk 
uitgesloten is, bureaus met verplaatsbare wanden... of om ingewikkelde bekabelingen te vermijden. Het systeem 
is modulair opgebouwd door middel van zenders en ontvangers. De wandzenders hebben de vorm van een 
schakelaar die tegen de wand kan gemonteerd worden. De handzenders hebben de vorm van een klassieke 
afstandsbediening. Elke zender kan een onbeperkt aantal ontvangers tegelijkertijd sturen. Elke ontvanger kan 
door maximaal 32 zenders aangestuurd worden.
Deze producten zijn conform de EU-reglementering en voldoen aan de essentiële eisen van de R&TTE-richtlijn: 
1999/5/EC. De conformiteitsverklaring kan u opvragen bij de Niko-supportdienst.

3. WERKING EN GEBRUIK 
3.1. Reikwijdte tussen Easywave-zenders en -ontvangers
Toestellen met afstandsbediening zoals tv, video en audio worden niet gestoord door de Easywave-zenders. De 
Easywave-zenders moeten optisch niet gericht worden naar de ontvanger. De reikwijdte binnenshuis bedraagt 
±30m, in open ruimte 100m. Het zendbereik is afhankelijk van de in de woning gebruikte materialen.
U kan eventueel gebruik maken van het diagnosetoestel 05-370 om de RF-signaalsterkte te bepalen in een 
omgeving. Het toestel herkent alle 868,3Mhz signalen. Door 9 LED’s wordt de ontvangstkwaliteit van het 
zendsignaal of de sterkte van de aanwezige stoorsignalen weergegeven. Zo kan u vaststellen of het bereik van 
de RF-zender toereikend is.

 baksteen, beton hout, gipsen wanden gewapend beton gesloten metalen ruimte
 verlies: 20 à 40%  verlies: 5 à 20% verlies: 40 à 90% verlies: 90 à 100% 

3.2. Batterijen plaatsen/vervangen
- Vermijd direct contact met de batterij om ontlading te voorkomen.
- Gebruik van NiCd-batterijen is niet toegelaten.
- Plaats de nieuwe batterij. Respecteer hierbij de polariteit. (‘+’ en ‘-‘ teken 

in het compartiment). 
- Gebruik Renata 3V/270mAh CR2430, Saft 3V/270mAh LM2430, Varta 

3V/260mAh CR2430 of Panasonic 3V/250mAh CR2330.
- Gebruikte batterijen dient u in te leveren bij een erkend inzamelpunt.

3.3. Montagevoorschriften en aanbevelingen
Plaats de zenders NOOIT:
- in een metalen verdeelkast, behuizing of vlechtwerk;
- in de onmiddellijke omgeving van grote metalen objecten;
- op of vlakbij de grond.

4. MONTAGE WANDZENDERS
Verwijder eerst de afscherming tussen de batterij en de contacten!

1. Kleven: op een vlakke ondergrond b.v. glas, schilderwerk, gevernist hout, tegelwerk…
Maak de ondergrond stof- en vetvrij.

2. Schroeven: op gestructureerde ondergrond b.v. stenen muren, pleisterwerk....

Als u in een bestaande installatie een reeds geplaatste schakelaar verticaal wil UITBREIDEN tot een tweevoudige, 
gebruik hiervoor dan een tweevoudige verticale afdekplaat met centerafstand 71mm.
U kan een bestaande schakelaar, geplaatst in een inbouwdoos voor schroefbevestiging, VERVANGEN op 
voorwaarde dat de schroeven horizontaal geplaatst zijn.

5. PROGRAMMEREN
De programmering van het Easywave-RF-systeem staat volledig beschreven in de handleiding van de Easy-
wave- RF-ontvangers. 

6. TROUBLESHOOTING
Wanneer na programmering het systeem niet werkt, kan u een aantal extra controles uitvoeren.
6.1. Nieuwe installatie
- Controleer of er goede contactvastheid is tussen batterij en contacten.
- Controleer de netspanning op de ontvanger in de verdeelkast.
- Controleer of alles is aangesloten zoals aangegeven op de aansluitschema’s (zie handleiding ontvangers).
- Reset en (her)programmeer de ontvanger (zie handleiding ontvangers; programmeren).

6.2. Bestaande installatie
- Controleer de batterijen van de zender(s).
- Controleer de netspanning (230V~) op de ontvanger.
- Controleer de werking van de aangesloten belasting.
- Controleer of de omgeving van het systeem veranderd is waardoor er storingen zouden kunnen optreden 

(metalen kasten, wanden of meubels verplaatst...). Herstel de oorspronkelijke toestand, indien mogelijk.

6.3. Een zender werkt niet
Neem de zender in de hand en loop naar de ontvanger toe.
- Indien het systeem werkt op gereduceerde afstand, is de zender buiten het zendbereik geplaatst of is er een 

probleem door storingen. U kan eventueel gebruik maken van het diagnoseapparaat (05-370).
- Indien het systeem niet werkt, zelfs wanneer de zender in de nabijheid van de ontvanger wordt gebracht; 

controleer de programmering (zie handleiding ontvangers; programmeren) en/of de batterij van de zender.

6.4. Het systeem schakelt zichzelf in en uit
- Het systeem schakelt zichzelf aan: dit kan slechts gebeuren als binnen het ontvangstbereik een vreemde zender  

in de ontvanger geprogrammeerd werd. Reset de ontvanger en herprogrammeer de gewenste adressen (zie 
handleiding ontvangers; programmeren).

- Het systeem schakelt zichzelf uit: de situatie kan gelijkaardig zijn aan bovenstaande of kan een gevolg zijn van 
kortstondige stroomonderbrekingen.

7. TECHNISCHE GEGEVENS
Easywave-wandzender 2/4/8-knops
- zendbereik: 100m in open lucht, gemiddeld 30m binnenshuis afhankelijk van de gebruikte materialen
- 2/4/8 bedieningspunten
- geen bedrading tussen bedieningspunten en te bedienen verbruikers (RF-gestuurd), enkel verbinding tussen 

de ontvanger (schakeleenheid) en het lichtpunt of apparaat
- oriëntatie (richten) van de zenders is niet noodzakelijk (overdracht van de signalen doorheen niet-metalen 

wanden is mogelijk)
- werkingstemperatuur: -5 tot 50°C

8. GARANTIEBEPALINGEN 
- Garantietermijn: twee jaar vanaf leveringsdatum. Als leveringsdatum geldt de factuurdatum van aankoop van 

het goed door de consument. Indien geen factuur voorhanden is, geldt de productiedatum. 
- De consument is verplicht Niko schriftelijk over het gebrek aan overeenstemming te informeren, uiterlijk binnen 

de twee maanden na vaststelling.
- In geval van een gebrek aan overeenstemming van het goed heeft de consument recht op een kosteloze 

herstelling of vervanging, wat door Niko bepaald wordt.
- Niko is niet verantwoordelijk voor een gebrek of schade als gevolg van een foutieve installatie, oneigenlijk of 

onachtzaam gebruik of verkeerde bediening of transformatie van het goed.
- De dwingende bepalingen van de nationale wetgevingen betreffende de verkoop van consumptiegoederen en de 

bescherming van de consumenten van de landen waarin Niko rechtstreeks of via zuster/dochtervennootschap-
pen, filialen, distributeurs, agenten of vaste vertegenwoordigers verkoopt, hebben voorrang op bovenstaande 
bepalingen. 
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Herentalsesteenweg 85 - 2280 Grobbendonk - info@sanutal.be - www.sanutal.be

1. WETTELIJKE WAARSCHUWINGEN
• Lees de volledige handleiding vóór installatie en ingebruikname.
• De installatie dient te worden uitgevoerd door een erkend installateur en met inachtname van de geldende 

voorschriften.
• Deze handleiding dient aan de gebruiker te worden overhandigd. Zij moet bij het dossier van de elektrische
 installatie worden gevoegd en dient te worden overgedragen aan eventuele nieuwe eigenaars. Bijkomende 

exemplaren zijn verkrijgbaar via de Sanutal website.
• Bij de installatie dient rekening gehouden te worden met (lijst is niet limitatief):

- de geldende wetten, normen en reglementen;
- de stand van de techniek op het ogenblik van de installatie;
- het feit dat een handleiding alleen algemene bepalingen vermeldt en dient gelezen te worden binnen het
   kader van elke specifieke installatie;
- de regels van goed vakmanschap.

• Bij twijfel kan u de supportdienst van Sanutal raadplegen. 
   Sanutal  +32 (0)3 355 21 00  -  www.sanutal.be  -  info@sanutal.be

2. BESCHRIJVING
Deze Easywave-wandzender maakt deel uit van het Niko RF (Radio Frequentie) systeem, een installatietechniek
zonder bedrading tussen de bedieningspunten (drukknoppen) en de te bedienen verbruikers. We spreken hier
over een ‘bediening op afstand’ of ‘draadloze bediening’. De overdracht gebeurt door radiogolven op de frequentie
868,3MHz. Op deze frequentie zijn enkel producten toegelaten die niet continu uitzenden (1% per uur = 36s.),
waardoor de kans op storing minimaal is. Het systeem leent zich dan ook uitermate voor specifieke toepassingen
zoals bv. renovatie van geklasseerde interieurs, uitbreidingen in bestaande elektrische installaties waar kapwerk
uitgesloten is, bureaus met verplaatsbare wanden... of om ingewikkelde bekabelingen te vermijden. Het systeem
is modulair opgebouwd door middel van zenders en ontvangers. De wandzenders hebben de vorm van een
schakelaar die tegen de wand kan gemonteerd worden. Elke zender kan een onbeperkt aantal ontvangers 
tegelijkertijd sturen. Elke Tallinn kan door maximaal 4 zenders aangestuurd worden.
Deze producten zijn conform de EU-reglementering en voldoen aan de essentiële eisen van de R&TTE-richtlijn:
1999/5/EC. De conformiteitsverklaring kan u opvragen bij de Niko-supportdienst.
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Gefeliciteerd met uw aankoop van een Niko-Easywave-zender. 

1. WETTELIJKE WAARSCHUWINGEN
- Lees de volledige handleiding vóór installatie en ingebruikname.
- De installatie dient te worden uitgevoerd door een erkend installateur en met inachtname van de geldende 

voorschriften.
- Deze handleiding dient aan de gebruiker te worden overhandigd. Zij moet bij het dossier van de elektrische 

installatie worden gevoegd en dient te worden overgedragen aan eventuele nieuwe eigenaars. Bijkomende 
exemplaren zijn verkrijgbaar via de Niko-website of -supportdienst.

- Bij de installatie dient rekening gehouden te worden met (lijst is niet limitatief):
 - de geldende wetten, normen en reglementen;
 - de stand van de techniek op het ogenblik van de installatie;
 - het feit dat een handleiding alleen algemene bepalingen vermeldt en dient gelezen te worden binnen het 

kader van elke specifieke installatie;
 - de regels van goed vakmanschap.
- Bij twijfel kan u de supportdienst van Niko raadplegen of contact opnemen met een erkend controleorganisme.
  Support België:  Support Nederland: 
  tel. + 32 3 760 14 82 tel. + 31 183 64 06 60
  website: http://www.niko.be website: http://www.niko.nl
  e-mail: support@niko.be  e-mail: sales@niko.nl
In geval van defect kan u uw product terugbezorgen aan een erkende Niko-groothandel samen met een duidelijke 
omschrijving van uw klacht (manier van gebruik, vastgestelde afwijking…).

2. BESCHRIJVING
Deze Easywave-wandzender maakt deel uit van het Niko RF (Radio Frequentie) systeem, een installatietechniek 
zonder bedrading tussen de bedieningspunten (drukknoppen) en de te bedienen verbruikers. We spreken hier 
over een 'bediening op afstand' of 'draadloze bediening'. De overdracht gebeurt door radiogolven op de frequentie 
868,3MHz. Op deze frequentie zijn enkel producten toegelaten die niet continu  uitzenden (1% per uur = 36s.), 
waardoor de kans op storing minimaal is. Het systeem leent zich dan ook uitermate voor specifieke toepassingen 
zoals bv. renovatie van geklasseerde interieurs, uitbreidingen in bestaande elektrische installaties waar kapwerk 
uitgesloten is, bureaus met verplaatsbare wanden... of om ingewikkelde bekabelingen te vermijden. Het systeem 
is modulair opgebouwd door middel van zenders en ontvangers. De wandzenders hebben de vorm van een 
schakelaar die tegen de wand kan gemonteerd worden. De handzenders hebben de vorm van een klassieke 
afstandsbediening. Elke zender kan een onbeperkt aantal ontvangers tegelijkertijd sturen. Elke ontvanger kan 
door maximaal 32 zenders aangestuurd worden.
Deze producten zijn conform de EU-reglementering en voldoen aan de essentiële eisen van de R&TTE-richtlijn: 
1999/5/EC. De conformiteitsverklaring kan u opvragen bij de Niko-supportdienst.

3. WERKING EN GEBRUIK 
3.1. Reikwijdte tussen Easywave-zenders en -ontvangers
Toestellen met afstandsbediening zoals tv, video en audio worden niet gestoord door de Easywave-zenders. De 
Easywave-zenders moeten optisch niet gericht worden naar de ontvanger. De reikwijdte binnenshuis bedraagt 
±30m, in open ruimte 100m. Het zendbereik is afhankelijk van de in de woning gebruikte materialen.
U kan eventueel gebruik maken van het diagnosetoestel 05-370 om de RF-signaalsterkte te bepalen in een 
omgeving. Het toestel herkent alle 868,3Mhz signalen. Door 9 LED’s wordt de ontvangstkwaliteit van het 
zendsignaal of de sterkte van de aanwezige stoorsignalen weergegeven. Zo kan u vaststellen of het bereik van 
de RF-zender toereikend is.

 baksteen, beton hout, gipsen wanden gewapend beton gesloten metalen ruimte
 verlies: 20 à 40%  verlies: 5 à 20% verlies: 40 à 90% verlies: 90 à 100% 

3.2. Batterijen plaatsen/vervangen
- Vermijd direct contact met de batterij om ontlading te voorkomen.
- Gebruik van NiCd-batterijen is niet toegelaten.
- Plaats de nieuwe batterij. Respecteer hierbij de polariteit. (‘+’ en ‘-‘ teken 

in het compartiment). 
- Gebruik Renata 3V/270mAh CR2430, Saft 3V/270mAh LM2430, Varta 

3V/260mAh CR2430 of Panasonic 3V/250mAh CR2330.
- Gebruikte batterijen dient u in te leveren bij een erkend inzamelpunt.

3.3. Montagevoorschriften en aanbevelingen
Plaats de zenders NOOIT:
- in een metalen verdeelkast, behuizing of vlechtwerk;
- in de onmiddellijke omgeving van grote metalen objecten;
- op of vlakbij de grond.

4. MONTAGE WANDZENDERS
Verwijder eerst de afscherming tussen de batterij en de contacten!

1. Kleven: op een vlakke ondergrond b.v. glas, schilderwerk, gevernist hout, tegelwerk…
Maak de ondergrond stof- en vetvrij.

2. Schroeven: op gestructureerde ondergrond b.v. stenen muren, pleisterwerk....

Als u in een bestaande installatie een reeds geplaatste schakelaar verticaal wil UITBREIDEN tot een tweevoudige, 
gebruik hiervoor dan een tweevoudige verticale afdekplaat met centerafstand 71mm.
U kan een bestaande schakelaar, geplaatst in een inbouwdoos voor schroefbevestiging, VERVANGEN op 
voorwaarde dat de schroeven horizontaal geplaatst zijn.

5. PROGRAMMEREN
De programmering van het Easywave-RF-systeem staat volledig beschreven in de handleiding van de Easy-
wave- RF-ontvangers. 

6. TROUBLESHOOTING
Wanneer na programmering het systeem niet werkt, kan u een aantal extra controles uitvoeren.
6.1. Nieuwe installatie
- Controleer of er goede contactvastheid is tussen batterij en contacten.
- Controleer de netspanning op de ontvanger in de verdeelkast.
- Controleer of alles is aangesloten zoals aangegeven op de aansluitschema’s (zie handleiding ontvangers).
- Reset en (her)programmeer de ontvanger (zie handleiding ontvangers; programmeren).

6.2. Bestaande installatie
- Controleer de batterijen van de zender(s).
- Controleer de netspanning (230V~) op de ontvanger.
- Controleer de werking van de aangesloten belasting.
- Controleer of de omgeving van het systeem veranderd is waardoor er storingen zouden kunnen optreden 

(metalen kasten, wanden of meubels verplaatst...). Herstel de oorspronkelijke toestand, indien mogelijk.

6.3. Een zender werkt niet
Neem de zender in de hand en loop naar de ontvanger toe.
- Indien het systeem werkt op gereduceerde afstand, is de zender buiten het zendbereik geplaatst of is er een 

probleem door storingen. U kan eventueel gebruik maken van het diagnoseapparaat (05-370).
- Indien het systeem niet werkt, zelfs wanneer de zender in de nabijheid van de ontvanger wordt gebracht; 

controleer de programmering (zie handleiding ontvangers; programmeren) en/of de batterij van de zender.

6.4. Het systeem schakelt zichzelf in en uit
- Het systeem schakelt zichzelf aan: dit kan slechts gebeuren als binnen het ontvangstbereik een vreemde zender  

in de ontvanger geprogrammeerd werd. Reset de ontvanger en herprogrammeer de gewenste adressen (zie 
handleiding ontvangers; programmeren).

- Het systeem schakelt zichzelf uit: de situatie kan gelijkaardig zijn aan bovenstaande of kan een gevolg zijn van 
kortstondige stroomonderbrekingen.

7. TECHNISCHE GEGEVENS
Easywave-wandzender 2/4/8-knops
- zendbereik: 100m in open lucht, gemiddeld 30m binnenshuis afhankelijk van de gebruikte materialen
- 2/4/8 bedieningspunten
- geen bedrading tussen bedieningspunten en te bedienen verbruikers (RF-gestuurd), enkel verbinding tussen 

de ontvanger (schakeleenheid) en het lichtpunt of apparaat
- oriëntatie (richten) van de zenders is niet noodzakelijk (overdracht van de signalen doorheen niet-metalen 

wanden is mogelijk)
- werkingstemperatuur: -5 tot 50°C

8. GARANTIEBEPALINGEN 
- Garantietermijn: twee jaar vanaf leveringsdatum. Als leveringsdatum geldt de factuurdatum van aankoop van 

het goed door de consument. Indien geen factuur voorhanden is, geldt de productiedatum. 
- De consument is verplicht Niko schriftelijk over het gebrek aan overeenstemming te informeren, uiterlijk binnen 

de twee maanden na vaststelling.
- In geval van een gebrek aan overeenstemming van het goed heeft de consument recht op een kosteloze 

herstelling of vervanging, wat door Niko bepaald wordt.
- Niko is niet verantwoordelijk voor een gebrek of schade als gevolg van een foutieve installatie, oneigenlijk of 

onachtzaam gebruik of verkeerde bediening of transformatie van het goed.
- De dwingende bepalingen van de nationale wetgevingen betreffende de verkoop van consumptiegoederen en de 

bescherming van de consumenten van de landen waarin Niko rechtstreeks of via zuster/dochtervennootschap-
pen, filialen, distributeurs, agenten of vaste vertegenwoordigers verkoopt, hebben voorrang op bovenstaande 
bepalingen. 
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3. WERKING EN GEBRUIK
3.1. Reikwijdte tussen Easywave-zenders en -ontvangers
Toestellen met afstandsbediening zoals tv, video en audio worden niet gestoord door de Easywave-zenders. De
Easywave-zenders moeten optisch niet gericht worden naar de ontvanger. De reikwijdte binnenshuis bedraagt
±30m, in open ruimte 100m. Het zendbereik is afhankelijk van de in de woning gebruikte materialen.
U kan eventueel gebruik maken van het diagnosetoestel 05-370 om de RF-signaalsterkte te bepalen in een
omgeving. Het toestel herkent alle 868,3Mhz signalen. Door 9 LED’s wordt de ontvangstkwaliteit van het
zendsignaal of de sterkte van de aanwezige stoorsignalen weergegeven. Zo kan u vaststellen of het bereik van
de RF-zender toereikend is.

3.2. Batterijen plaatsen/vervangen
- Vermijd direct contact met de batterij om ontlading te voorkomen.
- Gebruik van NiCd-batterijen is niet toegelaten.
- Plaats de nieuwe batterij. Respecteer hierbij de polariteit. 
  (‘+’ en ‘-‘ teken in het compartiment).
- Gebruik Renata 3V/270mAh CR2430, Saft 3V/270mAh LM2430, 
  Varta 3V/260mAh CR2430 of Panasonic 3V/250mAh CR2330.
- Gebruikte batterijen dient u in te leveren bij een erkend inzamelpunt.
3.3. Montagevoorschriften en aanbevelingen
Plaats de zenders NOOIT:
- in een metalen verdeelkast, behuizing of vlechtwerk;
- in de onmiddellijke omgeving van grote metalen objecten;
- op of vlakbij de grond.

4. MONTAGE WANDZENDERS
Verwijder eerst de afscherming tussen de batterij en de contacten!
1. Kleven: op een vlakke ondergrond b.v. glas, schilderwerk, gevernist hout, tegelwerk…
Maak de ondergrond stof- en vetvrij.

2. Schroeven: op gestructureerde ondergrond b.v. stenen muren, pleisterwerk....

Als u in een bestaande installatie een reeds geplaatste schakelaar verticaal wil UITBREIDEN tot een tweevoudige,
gebruik hiervoor dan een tweevoudige verticale afdekplaat met centerafstand 71mm.
U kan een bestaande schakelaar, geplaatst in een inbouwdoos voor schroefbevestiging, VERVANGEN op
voorwaarde dat de schroeven horizontaal geplaatst zijn.

5. PROGRAMMEREN
De programmering van het Easywave-RF-systeem staat volledig beschreven in de handleiding van de Tallinn.

6. TROUBLESHOOTING
Wanneer na programmering het systeem niet werkt, kan u een aantal extra controles uitvoeren.
6.1. Nieuwe installatie
- Controleer of er goede contactvastheid is tussen batterij en contacten.
- Controleer de netspanning op de ontvanger in de verdeelkast.
- Controleer of alles is aangesloten zoals aangegeven op de aansluitschema’s (zie handleiding Tallinn).
- Reset en (her)programmeer de ontvanger (zie handleiding Tallinn; programmeren).
6.2. Bestaande installatie
- Controleer de batterijen van de zender(s).
- Controleer de netspanning (230V~) op de ontvanger.
- Controleer de werking van de aangesloten belasting.
- Controleer of de omgeving van het systeem veranderd is waardoor er storingen zouden kunnen optreden
  (metalen kasten, wanden of meubels verplaatst...). Herstel de oorspronkelijke toestand, indien mogelijk.
6.3. Een zender werkt niet
Neem de zender in de hand en loop naar de Tallinn toe.
- Indien het systeem werkt op gereduceerde afstand, is de zender buiten het zendbereik geplaatst of is er een
  probleem door storingen. U kan eventueel gebruik maken van het diagnoseapparaat (05-370).
- Indien het systeem niet werkt, zelfs wanneer de zender in de nabijheid van de ontvanger wordt gebracht;
  controleer de programmering (zie handleiding Tallinn; programmeren) en/of de batterij van de zender.
6.4. Het systeem schakelt zichzelf in en uit
- Het systeem schakelt zichzelf aan: dit kan slechts gebeuren als binnen het ontvangstbereik een vreemde zender
  in de ontvanger geprogrammeerd werd. Reset de ontvanger en herprogrammeer de gewenste adressen (zie
  handleiding Tallinn; programmeren).
- Het systeem schakelt zichzelf uit: de situatie kan gelijkaardig zijn aan bovenstaande of kan een gevolg zijn van
  kortstondige stroomonderbrekingen.

7. TECHNISCHE GEGEVENS
Easywave-wandzender 4-knops
- zendbereik: 100m in open lucht, gemiddeld 30m binnenshuis afhankelijk van de gebruikte materialen
- 4 bedieningspunten
- geen bedrading tussen bedieningspunten en te bedienen verbruikers (RF-gestuurd)
- oriëntatie (richten) van de zenders is niet noodzakelijk (overdracht van de signalen doorheen niet-metalen
  wanden is mogelijk)
- werkingstemperatuur: -5 tot 50°C

8. GARANTIEBEPALINGEN
- Garantietermijn: twee jaar vanaf leveringsdatum. Als leveringsdatum geldt de factuurdatum van aankoop van
  het goed door de consument. Indien geen factuur voorhanden is, geldt de productiedatum.
- De consument is verplicht Sanutal schriftelijk over het gebrek aan overeenstemming te informeren, uiterlijk   
   binnen de twee maanden na vaststelling.
- In geval van een gebrek aan overeenstemming van het goed heeft de consument recht op een kosteloze
  herstelling of vervanging, wat door Sanutal bepaald wordt.
- Sanutal is niet verantwoordelijk voor een gebrek of schade als gevolg van een foutieve installatie, oneigenlijk of
  onachtzaam gebruik of verkeerde bediening of transformatie van het goed.
- De dwingende bepalingen van de nationale wetgevingen betreffende de verkoop van consumptiegoederen    
 en de bescherming van de consumenten van de landen waarin Sanutal rechtstreeks of via zuster/    
 dochtervennootschappen, filialen, distributeurs, agenten of vaste vertegenwoordigers verkoopt, hebben  
  voorrang op bovenstaande bepalingen.

RF zender 4 standen - handleiding
99.TALRFZENDER



air
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Gefeliciteerd met uw aankoop van een Niko-Easywave-zender. 

1. WETTELIJKE WAARSCHUWINGEN
- Lees de volledige handleiding vóór installatie en ingebruikname.
- De installatie dient te worden uitgevoerd door een erkend installateur en met inachtname van de geldende 

voorschriften.
- Deze handleiding dient aan de gebruiker te worden overhandigd. Zij moet bij het dossier van de elektrische 

installatie worden gevoegd en dient te worden overgedragen aan eventuele nieuwe eigenaars. Bijkomende 
exemplaren zijn verkrijgbaar via de Niko-website of -supportdienst.

- Bij de installatie dient rekening gehouden te worden met (lijst is niet limitatief):
 - de geldende wetten, normen en reglementen;
 - de stand van de techniek op het ogenblik van de installatie;
 - het feit dat een handleiding alleen algemene bepalingen vermeldt en dient gelezen te worden binnen het 

kader van elke specifieke installatie;
 - de regels van goed vakmanschap.
- Bij twijfel kan u de supportdienst van Niko raadplegen of contact opnemen met een erkend controleorganisme.
  Support België:  Support Nederland: 
  tel. + 32 3 760 14 82 tel. + 31 183 64 06 60
  website: http://www.niko.be website: http://www.niko.nl
  e-mail: support@niko.be  e-mail: sales@niko.nl
In geval van defect kan u uw product terugbezorgen aan een erkende Niko-groothandel samen met een duidelijke 
omschrijving van uw klacht (manier van gebruik, vastgestelde afwijking…).

2. BESCHRIJVING
Deze Easywave-wandzender maakt deel uit van het Niko RF (Radio Frequentie) systeem, een installatietechniek 
zonder bedrading tussen de bedieningspunten (drukknoppen) en de te bedienen verbruikers. We spreken hier 
over een 'bediening op afstand' of 'draadloze bediening'. De overdracht gebeurt door radiogolven op de frequentie 
868,3MHz. Op deze frequentie zijn enkel producten toegelaten die niet continu  uitzenden (1% per uur = 36s.), 
waardoor de kans op storing minimaal is. Het systeem leent zich dan ook uitermate voor specifieke toepassingen 
zoals bv. renovatie van geklasseerde interieurs, uitbreidingen in bestaande elektrische installaties waar kapwerk 
uitgesloten is, bureaus met verplaatsbare wanden... of om ingewikkelde bekabelingen te vermijden. Het systeem 
is modulair opgebouwd door middel van zenders en ontvangers. De wandzenders hebben de vorm van een 
schakelaar die tegen de wand kan gemonteerd worden. De handzenders hebben de vorm van een klassieke 
afstandsbediening. Elke zender kan een onbeperkt aantal ontvangers tegelijkertijd sturen. Elke ontvanger kan 
door maximaal 32 zenders aangestuurd worden.
Deze producten zijn conform de EU-reglementering en voldoen aan de essentiële eisen van de R&TTE-richtlijn: 
1999/5/EC. De conformiteitsverklaring kan u opvragen bij de Niko-supportdienst.

3. WERKING EN GEBRUIK 
3.1. Reikwijdte tussen Easywave-zenders en -ontvangers
Toestellen met afstandsbediening zoals tv, video en audio worden niet gestoord door de Easywave-zenders. De 
Easywave-zenders moeten optisch niet gericht worden naar de ontvanger. De reikwijdte binnenshuis bedraagt 
±30m, in open ruimte 100m. Het zendbereik is afhankelijk van de in de woning gebruikte materialen.
U kan eventueel gebruik maken van het diagnosetoestel 05-370 om de RF-signaalsterkte te bepalen in een 
omgeving. Het toestel herkent alle 868,3Mhz signalen. Door 9 LED’s wordt de ontvangstkwaliteit van het 
zendsignaal of de sterkte van de aanwezige stoorsignalen weergegeven. Zo kan u vaststellen of het bereik van 
de RF-zender toereikend is.

 baksteen, beton hout, gipsen wanden gewapend beton gesloten metalen ruimte
 verlies: 20 à 40%  verlies: 5 à 20% verlies: 40 à 90% verlies: 90 à 100% 

3.2. Batterijen plaatsen/vervangen
- Vermijd direct contact met de batterij om ontlading te voorkomen.
- Gebruik van NiCd-batterijen is niet toegelaten.
- Plaats de nieuwe batterij. Respecteer hierbij de polariteit. (‘+’ en ‘-‘ teken 

in het compartiment). 
- Gebruik Renata 3V/270mAh CR2430, Saft 3V/270mAh LM2430, Varta 

3V/260mAh CR2430 of Panasonic 3V/250mAh CR2330.
- Gebruikte batterijen dient u in te leveren bij een erkend inzamelpunt.

3.3. Montagevoorschriften en aanbevelingen
Plaats de zenders NOOIT:
- in een metalen verdeelkast, behuizing of vlechtwerk;
- in de onmiddellijke omgeving van grote metalen objecten;
- op of vlakbij de grond.

4. MONTAGE WANDZENDERS
Verwijder eerst de afscherming tussen de batterij en de contacten!

1. Kleven: op een vlakke ondergrond b.v. glas, schilderwerk, gevernist hout, tegelwerk…
Maak de ondergrond stof- en vetvrij.

2. Schroeven: op gestructureerde ondergrond b.v. stenen muren, pleisterwerk....

Als u in een bestaande installatie een reeds geplaatste schakelaar verticaal wil UITBREIDEN tot een tweevoudige, 
gebruik hiervoor dan een tweevoudige verticale afdekplaat met centerafstand 71mm.
U kan een bestaande schakelaar, geplaatst in een inbouwdoos voor schroefbevestiging, VERVANGEN op 
voorwaarde dat de schroeven horizontaal geplaatst zijn.

5. PROGRAMMEREN
De programmering van het Easywave-RF-systeem staat volledig beschreven in de handleiding van de Easy-
wave- RF-ontvangers. 

6. TROUBLESHOOTING
Wanneer na programmering het systeem niet werkt, kan u een aantal extra controles uitvoeren.
6.1. Nieuwe installatie
- Controleer of er goede contactvastheid is tussen batterij en contacten.
- Controleer de netspanning op de ontvanger in de verdeelkast.
- Controleer of alles is aangesloten zoals aangegeven op de aansluitschema’s (zie handleiding ontvangers).
- Reset en (her)programmeer de ontvanger (zie handleiding ontvangers; programmeren).

6.2. Bestaande installatie
- Controleer de batterijen van de zender(s).
- Controleer de netspanning (230V~) op de ontvanger.
- Controleer de werking van de aangesloten belasting.
- Controleer of de omgeving van het systeem veranderd is waardoor er storingen zouden kunnen optreden 

(metalen kasten, wanden of meubels verplaatst...). Herstel de oorspronkelijke toestand, indien mogelijk.

6.3. Een zender werkt niet
Neem de zender in de hand en loop naar de ontvanger toe.
- Indien het systeem werkt op gereduceerde afstand, is de zender buiten het zendbereik geplaatst of is er een 

probleem door storingen. U kan eventueel gebruik maken van het diagnoseapparaat (05-370).
- Indien het systeem niet werkt, zelfs wanneer de zender in de nabijheid van de ontvanger wordt gebracht; 

controleer de programmering (zie handleiding ontvangers; programmeren) en/of de batterij van de zender.

6.4. Het systeem schakelt zichzelf in en uit
- Het systeem schakelt zichzelf aan: dit kan slechts gebeuren als binnen het ontvangstbereik een vreemde zender  

in de ontvanger geprogrammeerd werd. Reset de ontvanger en herprogrammeer de gewenste adressen (zie 
handleiding ontvangers; programmeren).

- Het systeem schakelt zichzelf uit: de situatie kan gelijkaardig zijn aan bovenstaande of kan een gevolg zijn van 
kortstondige stroomonderbrekingen.

7. TECHNISCHE GEGEVENS
Easywave-wandzender 2/4/8-knops
- zendbereik: 100m in open lucht, gemiddeld 30m binnenshuis afhankelijk van de gebruikte materialen
- 2/4/8 bedieningspunten
- geen bedrading tussen bedieningspunten en te bedienen verbruikers (RF-gestuurd), enkel verbinding tussen 

de ontvanger (schakeleenheid) en het lichtpunt of apparaat
- oriëntatie (richten) van de zenders is niet noodzakelijk (overdracht van de signalen doorheen niet-metalen 

wanden is mogelijk)
- werkingstemperatuur: -5 tot 50°C

8. GARANTIEBEPALINGEN 
- Garantietermijn: twee jaar vanaf leveringsdatum. Als leveringsdatum geldt de factuurdatum van aankoop van 

het goed door de consument. Indien geen factuur voorhanden is, geldt de productiedatum. 
- De consument is verplicht Niko schriftelijk over het gebrek aan overeenstemming te informeren, uiterlijk binnen 

de twee maanden na vaststelling.
- In geval van een gebrek aan overeenstemming van het goed heeft de consument recht op een kosteloze 

herstelling of vervanging, wat door Niko bepaald wordt.
- Niko is niet verantwoordelijk voor een gebrek of schade als gevolg van een foutieve installatie, oneigenlijk of 

onachtzaam gebruik of verkeerde bediening of transformatie van het goed.
- De dwingende bepalingen van de nationale wetgevingen betreffende de verkoop van consumptiegoederen en de 

bescherming van de consumenten van de landen waarin Niko rechtstreeks of via zuster/dochtervennootschap-
pen, filialen, distributeurs, agenten of vaste vertegenwoordigers verkoopt, hebben voorrang op bovenstaande 
bepalingen. 
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Herentalsesteenweg 85 - 2280 Grobbendonk - info@sanutal.be - www.sanutal.be

1. PRESCRIPTIONS LEGALES
• Lisez entièrement le mode d’emploi avant toute installation et mise en service.
• L’installation doit être effectuée par un installateur agréé et dans le respect des prescriptions en vigueur.
• Ce mode d’emploi doit être remis à l’utilisateur. Il doit être joint au dossier de l’installation électrique et être
• remis à d’éventuels autres propriétaires. Des exemplaires supplémentaires peuvent être obtenus sur le site
  web de sanutal.
• Il y a lieu de tenir compte des points suivants avant l’installation (liste non limitative):

- les lois, normes et réglementations en vigueur;
- l’état de la technique au moment de l’installation;
- ce mode d’emploi qui doit être lu dans le cadre de toute installation spécifique;
- les règles de l’art.

En cas de doute, vous pouvez nous appeler ou vous adresser à un organisme de contrôle reconnu.
    Sanutal  +32 (0)3 355 21 00  -  www.sanutal.be  -  info@sanutal.be

2. DESCRIPTION
Cet émetteur Easywave fait partie de la gamme des systèmes R.F. Niko (Fréquence radio), une technique 
d’installation totalement exempte de câblage entre les points de commande (boutons-poussoirs) et les appareils 
à commander. Il s’agit d’un système de ‘commande à distance’. La transmission s’effectue via des ondes radio 
d’une fréquence de 868,3 MHz. A cette fréquence, seuls les produits qui n’émettent que durant 1% d’une 
heure sont autorisés, ce qui minimise les risques d’interférence. Le système se prête particulièrement bien 
aux applications spécifiques comme la rénovation d’intérieurs classés, l’extension d’installations électriques 
existantes pour lesquelles des travaux de perçage sont exclus, les bureaux à cloisons mobiles, etc. ou pour 
éviter des travaux de câblage complexes. Le système se construit de façon modulaire au moyen d’émetteurs 
et de récepteurs. Les émetteurs muraux ont la forme d’un interrupteur à installer sur un mur. Chaque émetteur 
peut commander un nombre illimité de récepteurs en même temps. Chaque Tallinn peut être contrôlé par un 
maximum de 4 émetteurs.
Ces produits sont conformes à la réglementation UE et satisfaisent aux exigences essentielles de la directive
R&TTE: 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être obtenue auprès du service ‘support’ Niko.
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Gefeliciteerd met uw aankoop van een Niko-Easywave-zender. 

1. WETTELIJKE WAARSCHUWINGEN
- Lees de volledige handleiding vóór installatie en ingebruikname.
- De installatie dient te worden uitgevoerd door een erkend installateur en met inachtname van de geldende 

voorschriften.
- Deze handleiding dient aan de gebruiker te worden overhandigd. Zij moet bij het dossier van de elektrische 

installatie worden gevoegd en dient te worden overgedragen aan eventuele nieuwe eigenaars. Bijkomende 
exemplaren zijn verkrijgbaar via de Niko-website of -supportdienst.

- Bij de installatie dient rekening gehouden te worden met (lijst is niet limitatief):
 - de geldende wetten, normen en reglementen;
 - de stand van de techniek op het ogenblik van de installatie;
 - het feit dat een handleiding alleen algemene bepalingen vermeldt en dient gelezen te worden binnen het 

kader van elke specifieke installatie;
 - de regels van goed vakmanschap.
- Bij twijfel kan u de supportdienst van Niko raadplegen of contact opnemen met een erkend controleorganisme.
  Support België:  Support Nederland: 
  tel. + 32 3 760 14 82 tel. + 31 183 64 06 60
  website: http://www.niko.be website: http://www.niko.nl
  e-mail: support@niko.be  e-mail: sales@niko.nl
In geval van defect kan u uw product terugbezorgen aan een erkende Niko-groothandel samen met een duidelijke 
omschrijving van uw klacht (manier van gebruik, vastgestelde afwijking…).

2. BESCHRIJVING
Deze Easywave-wandzender maakt deel uit van het Niko RF (Radio Frequentie) systeem, een installatietechniek 
zonder bedrading tussen de bedieningspunten (drukknoppen) en de te bedienen verbruikers. We spreken hier 
over een 'bediening op afstand' of 'draadloze bediening'. De overdracht gebeurt door radiogolven op de frequentie 
868,3MHz. Op deze frequentie zijn enkel producten toegelaten die niet continu  uitzenden (1% per uur = 36s.), 
waardoor de kans op storing minimaal is. Het systeem leent zich dan ook uitermate voor specifieke toepassingen 
zoals bv. renovatie van geklasseerde interieurs, uitbreidingen in bestaande elektrische installaties waar kapwerk 
uitgesloten is, bureaus met verplaatsbare wanden... of om ingewikkelde bekabelingen te vermijden. Het systeem 
is modulair opgebouwd door middel van zenders en ontvangers. De wandzenders hebben de vorm van een 
schakelaar die tegen de wand kan gemonteerd worden. De handzenders hebben de vorm van een klassieke 
afstandsbediening. Elke zender kan een onbeperkt aantal ontvangers tegelijkertijd sturen. Elke ontvanger kan 
door maximaal 32 zenders aangestuurd worden.
Deze producten zijn conform de EU-reglementering en voldoen aan de essentiële eisen van de R&TTE-richtlijn: 
1999/5/EC. De conformiteitsverklaring kan u opvragen bij de Niko-supportdienst.

3. WERKING EN GEBRUIK 
3.1. Reikwijdte tussen Easywave-zenders en -ontvangers
Toestellen met afstandsbediening zoals tv, video en audio worden niet gestoord door de Easywave-zenders. De 
Easywave-zenders moeten optisch niet gericht worden naar de ontvanger. De reikwijdte binnenshuis bedraagt 
±30m, in open ruimte 100m. Het zendbereik is afhankelijk van de in de woning gebruikte materialen.
U kan eventueel gebruik maken van het diagnosetoestel 05-370 om de RF-signaalsterkte te bepalen in een 
omgeving. Het toestel herkent alle 868,3Mhz signalen. Door 9 LED’s wordt de ontvangstkwaliteit van het 
zendsignaal of de sterkte van de aanwezige stoorsignalen weergegeven. Zo kan u vaststellen of het bereik van 
de RF-zender toereikend is.

 baksteen, beton hout, gipsen wanden gewapend beton gesloten metalen ruimte
 verlies: 20 à 40%  verlies: 5 à 20% verlies: 40 à 90% verlies: 90 à 100% 

3.2. Batterijen plaatsen/vervangen
- Vermijd direct contact met de batterij om ontlading te voorkomen.
- Gebruik van NiCd-batterijen is niet toegelaten.
- Plaats de nieuwe batterij. Respecteer hierbij de polariteit. (‘+’ en ‘-‘ teken 

in het compartiment). 
- Gebruik Renata 3V/270mAh CR2430, Saft 3V/270mAh LM2430, Varta 

3V/260mAh CR2430 of Panasonic 3V/250mAh CR2330.
- Gebruikte batterijen dient u in te leveren bij een erkend inzamelpunt.

3.3. Montagevoorschriften en aanbevelingen
Plaats de zenders NOOIT:
- in een metalen verdeelkast, behuizing of vlechtwerk;
- in de onmiddellijke omgeving van grote metalen objecten;
- op of vlakbij de grond.

4. MONTAGE WANDZENDERS
Verwijder eerst de afscherming tussen de batterij en de contacten!

1. Kleven: op een vlakke ondergrond b.v. glas, schilderwerk, gevernist hout, tegelwerk…
Maak de ondergrond stof- en vetvrij.

2. Schroeven: op gestructureerde ondergrond b.v. stenen muren, pleisterwerk....

Als u in een bestaande installatie een reeds geplaatste schakelaar verticaal wil UITBREIDEN tot een tweevoudige, 
gebruik hiervoor dan een tweevoudige verticale afdekplaat met centerafstand 71mm.
U kan een bestaande schakelaar, geplaatst in een inbouwdoos voor schroefbevestiging, VERVANGEN op 
voorwaarde dat de schroeven horizontaal geplaatst zijn.

5. PROGRAMMEREN
De programmering van het Easywave-RF-systeem staat volledig beschreven in de handleiding van de Easy-
wave- RF-ontvangers. 

6. TROUBLESHOOTING
Wanneer na programmering het systeem niet werkt, kan u een aantal extra controles uitvoeren.
6.1. Nieuwe installatie
- Controleer of er goede contactvastheid is tussen batterij en contacten.
- Controleer de netspanning op de ontvanger in de verdeelkast.
- Controleer of alles is aangesloten zoals aangegeven op de aansluitschema’s (zie handleiding ontvangers).
- Reset en (her)programmeer de ontvanger (zie handleiding ontvangers; programmeren).

6.2. Bestaande installatie
- Controleer de batterijen van de zender(s).
- Controleer de netspanning (230V~) op de ontvanger.
- Controleer de werking van de aangesloten belasting.
- Controleer of de omgeving van het systeem veranderd is waardoor er storingen zouden kunnen optreden 

(metalen kasten, wanden of meubels verplaatst...). Herstel de oorspronkelijke toestand, indien mogelijk.

6.3. Een zender werkt niet
Neem de zender in de hand en loop naar de ontvanger toe.
- Indien het systeem werkt op gereduceerde afstand, is de zender buiten het zendbereik geplaatst of is er een 

probleem door storingen. U kan eventueel gebruik maken van het diagnoseapparaat (05-370).
- Indien het systeem niet werkt, zelfs wanneer de zender in de nabijheid van de ontvanger wordt gebracht; 

controleer de programmering (zie handleiding ontvangers; programmeren) en/of de batterij van de zender.

6.4. Het systeem schakelt zichzelf in en uit
- Het systeem schakelt zichzelf aan: dit kan slechts gebeuren als binnen het ontvangstbereik een vreemde zender  

in de ontvanger geprogrammeerd werd. Reset de ontvanger en herprogrammeer de gewenste adressen (zie 
handleiding ontvangers; programmeren).

- Het systeem schakelt zichzelf uit: de situatie kan gelijkaardig zijn aan bovenstaande of kan een gevolg zijn van 
kortstondige stroomonderbrekingen.

7. TECHNISCHE GEGEVENS
Easywave-wandzender 2/4/8-knops
- zendbereik: 100m in open lucht, gemiddeld 30m binnenshuis afhankelijk van de gebruikte materialen
- 2/4/8 bedieningspunten
- geen bedrading tussen bedieningspunten en te bedienen verbruikers (RF-gestuurd), enkel verbinding tussen 

de ontvanger (schakeleenheid) en het lichtpunt of apparaat
- oriëntatie (richten) van de zenders is niet noodzakelijk (overdracht van de signalen doorheen niet-metalen 

wanden is mogelijk)
- werkingstemperatuur: -5 tot 50°C

8. GARANTIEBEPALINGEN 
- Garantietermijn: twee jaar vanaf leveringsdatum. Als leveringsdatum geldt de factuurdatum van aankoop van 

het goed door de consument. Indien geen factuur voorhanden is, geldt de productiedatum. 
- De consument is verplicht Niko schriftelijk over het gebrek aan overeenstemming te informeren, uiterlijk binnen 

de twee maanden na vaststelling.
- In geval van een gebrek aan overeenstemming van het goed heeft de consument recht op een kosteloze 

herstelling of vervanging, wat door Niko bepaald wordt.
- Niko is niet verantwoordelijk voor een gebrek of schade als gevolg van een foutieve installatie, oneigenlijk of 

onachtzaam gebruik of verkeerde bediening of transformatie van het goed.
- De dwingende bepalingen van de nationale wetgevingen betreffende de verkoop van consumptiegoederen en de 

bescherming van de consumenten van de landen waarin Niko rechtstreeks of via zuster/dochtervennootschap-
pen, filialen, distributeurs, agenten of vaste vertegenwoordigers verkoopt, hebben voorrang op bovenstaande 
bepalingen. 
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3. FONCTIONNEMENT ET UTILISATION
3.1. Portée entre émetteurs et récepteurs Easywave
Des appareils avec commande à distance, tels que télévision, vidéo et audio, ne sont pas parasités par des
émetteurs Easywave. Les émetteurs Easywave ne doivent pas nécessairement être orientés vers le récepteur.
La portée s’élève à 30m à l’intérieur et à 100m environ en champ ouvert. La distance d’émission dépend des
matériaux utilisés dans la maison.
Vous pouvez éventuellement utiliser l’appareil diagnostic 05-370 afin de déterminer l’intensité de réception R.F.
dans un lieu. L’appareil reconnaît tous les signaux 868,3MHz. 9 LED vous informent sur la qualité de réception
du signal émetteur ou de l’intensité des signaux parasites. Cela vous permet de déterminer si la portée de
l’émetteur RF suffit.

3.2. Installation/remplacement de la pile
- Evitez le contact direct avec la pile, afin qu’elle ne se décharge pas.
- L’utilisation de piles NiCd n’est pas autorisée.
- Insérez la nouvelle pile. Respectez la polarité. (voir signe ‘+’ et ‘-‘).
- Utilisez Renata 3V/270mAh CR2430; Saft 3V/270mAh LM2430; 
   Varta 3V/260mAh CR2430; Panasonic 3V/250mAh CR2330.
- Des piles usagées doivent être apportées à un centre de collecte agréé.

3.3. Instructions de montage et recommandations
Ne placez JAMAIS l’émetteur:
- dans une armoire de distribution ou un boîtier métallique.
- à proximité immédiate de grands objets métalliques.
- sur ou à proximité du sol.

4. MONTAGE DES EMETTEURS MURAUX
Enlevez d’abord la protection entre la pile et les contacts!
1. Collage: sur une surface plane p. ex. du verre, de la peinture, du bois vernis, des carrelages…
Veillez à ce que le support soit exempt de poussière et de graisse.

2. Vissage: sur une surface structurée comme des murs en pierre, du plâtre…

Si dans une installation existante, vous souhaitez AJOUTER (verticalement) un émetteur à un interrupteur déjà
placé, utilisez une plaque de recouvrement double verticale entraxe de 71mm.
Le REMPLACEMENT d’un interrupteur existant placé dans une boîte d’encastrement est possible à condition
que les vis soient fixées horizontalement.

5. PROGRAMMATION
La programmation du système R.F. Easywave est intégralement décrite dans le manuel Tallinn.

6. DERANGEMENTS
Si le système ne fonctionne pas après l’installation, vous pouvez faire des contrôles supplémentaires.
6.1. Nouvelle installation
- Vérifiez s’il y a bon contact entre la pile et les points de contact.
- Contrôlez la tension de réseau sur le récepteur dans l’armoire de distribution.
- Contrôlez si tout a été connecté comme indiqué sur les schémas de raccordement (voir manuel Tallinn).
- Réinitialisez et (re)programmez le récepteur (voir manuel Tallinn; programmation).
6.2. Installation existante
- Contrôlez les piles de l’ (des) émetteur(s).
- Contrôlez la tension du réseau (230V~) sur le récepteur.
- Contrôlez le fonctionnement de la charge connectée.
- Vérifiez si l’environnement du système a changé, ce qui pourrait causer des interférences, (coffrets métalliques,
déplacement de cloisons ou de meubles, etc.) Rétablissez, si possible, la situation d’origine.
6.3. Un émetteur ne fonctionne pas.
Tenez l’émetteur dans la main et marchez en direction du Tallinn.
- Si le système fonctionne en diminuant la distance, l’émetteur se trouve en dehors de la zone d’émission ou il
   y a un problème d’interférence. Utilisez éventuellement l’appareil diagnostic (05-370).
- Si le système ne fonctionne pas même lorsque l’émetteur est à proximité du récepteur: contrôlez la   
  programmation (voir manuel Tallinn; programmation) et/ou la pile de l’émetteur.
6.4. Le système se branche et se débranche tout seul.
- Le système se branche lui-même: cela ne peut se produire que si dans la portée de réception, un émetteur
  étranger a été programmé dans le récepteur. Réinitialisez le récepteur et reprogrammez les adresses souhaitées
  (voir manuel Tallinn; programmation).
- Le système se débranche de lui-même: la situation peut être identique au point ci-dessus ou peut être la
  conséquence de coupures de courant de courte durée.

7. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Emetteur mural Easywave à 4 boutons

- distance d’émission: 100m à ciel ouvert, environ 30m à l’intérieur (dépend des matériaux utilisés)
- 4 points de commande
- aucun câblage entre les points de commande et les points lumineux à commander (commande R.F.)
- L’orientation (direction) des émetteurs n’est pas nécessaire (possibilité de transmission des signaux à travers
  des cloisons non métalliques).
- température de fonctionnement: de -5° à 50°C

8. CONDITIONS DE GARANTIE
- Délai de garantie: 2 ans à partir de la date de livraison. La date de la facture d’achat par le consommateur fait
  office de date de livraison. Sans facture disponible, la date de fabrication est seule valable.
- Le consommateur est tenu de prévenir Sanutal par écrit de tout manquement à la concordance des produits   
  dans un délai max. de 2 mois après constatation.
- Au cas ou pareil manquement serait constaté, le consommateur a droit à une réparation gratuite ou à un
  remplacement gratuit selon l’avis de Sanutal.
- Sanutal ne peut être tenu pour responsable pour un défaut ou des dégâts suite à une installation fautive, à une
  utilisation contraire ou inadaptée ou à une transformation du produit.
- Les dispositions contraignantes des législations nationales ayant trait à la vente de biens de consommation et la
  protection des consommateurs des différents pays où Sanutal procède à la vente directe ou par entreprises   
  interposées, filiales, distributeurs, agents ou représentants fixes, prévalent sur les dispositions susmentionnées.

briques, béton
perte: 20 à 40 % 

bois, parois en plâtre
perte: 5 à 20 %

béton armé 
perte: 40 à 90 % 

espace en métal fermé 
perte: 90 à 100 %

Emetteur RF 4 positions - manuel
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