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Viktiga anvisningar

Din handsändare arbetar med en sk. Rolling Code som
ändras vid varje sändning. Därför skall handsändaren 
programmeras med den valda handsändartangenten så att
den passar till den aktuella mottagaren som sändaren skall
utlösa (se mottagarens manual).

Säkerhetsanvisningar

VARNING
Risk för personskador vid portrörelse
Personer kan skadas av portrörelsen när man använder
fjärrkontrollen.
� Se till att inga personer eller föremål är i vägen för 

porten!
� Se till att fjärrkontrollen inte används av barn och att den

bara används av personer som vet hur det fjärrstyrda
portsystemet fungerar.

� Man måste alltid ha fri sikt över porten när fjärrkontrollen
används, om porten bara har en säkerhetsanordning.

� Gå eller kör bara igenom en portöppning med fjärrstyrd
port när porten är helt öppen!

� Observera att det finns en risk att man oavsiktligt kom-
mer åt en knapp på fjärrkontrollen (t ex i fickan/hand-
väskan), vilket kan starta en oavsiktlig portrörelse.

S V E N S K A
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OBS!
Påverkan från omgivningen
Om dessa anvisningar inte beaktas kan funktionen 
försämras!
Skydda fjärrkontrollen mot följande:
• direkt solljus 

(till. omgivningstemperatur: –20°C till +60°C)
• fukt
• damm

ANMÄRKNING:
Omgivningsvillkoren kan påverka fjärrsystemets räckvidd.

Varje tryckning på fjärrkontrollen indikeras genom att 
lys-dioden Oa   tänds (se bild 1). När lysdioden är tänd
skickar fjärrkontrollen ut en signal.

Om lysdioden blinkar vid knapptryckning skickas också 
en signal, men batteriet är så urladdat att det måste bytas
med det snaraste.
Om lysdioden inte reagerar på knapptryckningen måste
man kontrollera att batteriet sitter rätt monterat (se bild 1). 
Vid behov byts batteriet mot ett nytt.

Bild 1
Idrifttagning/batteribyte
• Öppna handsändaren enligt bilden.
• Ta ut det gamla batteriet och sätt in ett nytt med 

polerna åt rätt håll.
• Stäng locket på handsändaren.
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Bild 2
Programmera fjärrkontrollen i maskineriet/ 
mottagaren
Fjärrkontrollen arbetar med en "rolling code", som ändras
för varje sändning. Därför måste fjärrkontrollen program-
meras in med önskad fjärrkontrollknapp i varje mottagare
som ska styras.

1. Tryck kortvarigt på knappen P i maskineriets kåpa 
resp P-knappen på mottagaren. Den röda LEDn börjar
blinka och signalerar att den önskade fjärrkontrollknappen
kan programmeras.

2. Tryck på fjärrkontrollknappen tills den röda LEDn blinkar
snabbt och släpp sedan fjärrkontrollknappen.

3. Tryck på fjärrkontrollknappen i 15 sekunder tills LEDn
blinkar mycket snabbt och släpp sedan knappen. När
det snabba blinkandet har slutat, har den önskade 
fjärrkontrollknappen programmerats in, och LEDn lyser
konstant.

4. Gör ett funktionstest när fjärrkontrollen har 
programmerats eller om fjärrsystemet har utökats.

Tekniska data
Typ: Fjärrkontroll RSC 2
Statusindikering: Lysdiod (rot)
Frekvens: 433 MHz
Kodering: Rolling Code
Spänningsförsörjning: Batteri, 3 Volt Lithium CR2025

(Ø20 x 2,5 mm)
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EG-tillverkarförsäkran

Tillverkare: AGS 
Postfach 14 01 09 
D-33621 Bielefeld

Produkt: Handsändare för garageportmaskinerier
och tillbehör

Artikel-beteckning: RSC 2
Artikel-nummer: RSC2-433
Produkttyp: RSE2-433
Frekvens: 433 MHz
CE-märkning:

Intended for use in all EU countries, Norway, Switzerland
and others.

I det av oss tillhandahållna utförandet uppfyller ovanstående
produkt alla relevanta och grundläggande funktions- och
konstruktionsmässiga krav enligt nedan angivna normer. 
Detta intyg gäller dock endast under förutsättning att 
produkten inte modifieras på ett av oss icke godkänt sätt.
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Gällande bestämmelser som produkten uppfyller
Ovanstående produkt uppfyller bestämmelserna enligt 
artikel 3 (R&TTE) i EU-direktivet 1999/5/EG i och med att
den uppfyller följande normer:
EN 300 220-1
EN 300 220-2
EN 301 489-1
EN 301 489-3

Steinhagen den 25.03.2010

ppa. Uwe Brandt
Företagsledningen


