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Verklaring van overeenstemming met betrekking tot EU-richtlijnen:

Dit produkt voldoet aan de normen van de Europese Unie.
De Firma TOUSEK Ges.m.b.H., Zetscheg. 1, 1230 Wien, verklaart hierbij de conformiteit met de volgende 
normen:  
Art. 3.1(a) veiligheid EN 60950-1, 
Art. 3.1 (a) gezondheidsaanbevelingen 99/519/EC, 
Art. 3.1(b) elektromagnetische compatibiliteit EN 301 489
Art. 3.2 Radio EN 301 511 
Een kopie van de "Conformiteitsverklaring" kan bij de fabrikant worden verkregen.

Wenen, 29 februari 2016

Belangrijke waarschuwingen en veiligheidsinstructies

• Montage, instelling en onderhoud mag enkel door geschoold personeel worden uitgevoerd!
• Werkzaamheden aan deze module mogen enkel in spanningsloze toestand worden uitgevoerd.
• Voedingsspanning enkel na grondige controle inschakelen!

• Volg deze handleiding zorgvuldig om een betrouwbare werking ter verkrijgen.

Veiligheid
• Het GSM 420-RS 868-toestel bevat een ultramoderne Quadband GSM-module. Voor de juiste installatie en gebruik

van dit product, volg de instructies die in deze handleiding staan. Het gebruik van het toestel GSM 420-RS 868 in
de buurt van radio, televisie, telefoon of andere elektronische apparaten kan leiden tot verstoorde ontvangst en
functionele storingen.

• Installeer het apparaat niet in de buurt van een pacemaker, gehoorapparaat of ander medisch apparaat,
aangezien het de juiste werking zou kunnen beïnvloeden.

• GSM	420-RS 868 is een radiografisch apparaat. Aangezien geen enkele mobiele serviceprovider op elk gewenst
moment een verbinding kan garanderen, kan dit toestel niet voor noodsituaties worden gebruikt.

• Gebruik het apparaat niet in omgevingen met explosiegevaar of in gebieden waar het gebruik van een
radiografisch toestel (bijvoorbeeld een mobiele telefoon ...) verboden is.

• De Tousek-afstandsbediening is enkel toegestaan bij apparaten en systemen waar het gebruik van een zender of
ontvanger geen risico vormt voor personen of voorwerpen of waar dit risico door andere veiligheidsinrichtingen
wordt gedekt.
Afstandsbediening van apparatuur en systemen met verhoogd risico op ongelukken (bijv. kranen) is verboden	!

• Voor een veilige werking moet aan de plaatselijke veiligheidsvoorschriften voor deze installatie voldaan worden	!
• De gebruiker moet op de hoogte worden gesteld dat de afstandsbediening van systemen met ongevallenrisico

alleen mag worden uitgevoerd met direct visueel contact op de installatie.

Omgevingsfactoren
De GSM420-RS 868 en de aansluitkabel mogen niet op onderstaande plaatsen worden geïnstalleerd:
• stof, hoge vochtigheid en temperaturen	 	 	 •	 	 	 in direct zonlicht en in de nabijheid van hittebronnen
• nabij elektromagnetische velden	 	 •	 	bij vloeistoffen of chemisch agressieve substanties
Vermijd plaatsen met sterke temperatuur- of vochtigheidsschommelingen!

Deze gids is ons eigendom en mag niet aan concurrerende bedrijven worden overhandigd. Elke nadruk, inclusief maar niet beperkt tot kopiëren, is niet toegestaan zonder onze 
toestemming. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele drukfouten of fouten. Wanneer deze versie is gepubliceerd, verliezen alle eerdere versies hun geldigheid.



Algemeen GSM-ontvanger GSM 420-RS 868 

Belangrijk

• Controleer bij uw mobiele service provider of de
SIM-kaart SMS-berichten kan zenden en ontvangen.

• Opmerking: een telefoonnummer kan slechts één keer
worden opgeslagen.

Algemeen

De GSM 420-RS 868 is een ontvangstapparaat met twee onafhankelijke ingangen en twee onafhankelijke uitgangen welke 
via het mobiele GSM-netwerk of de RS 868 rolling code radio geactiveerd worden. Het apparaat kan via SMS-
opdrachten en via een computer met een seriële interface worden ingesteld. Telefoonnummers, tijden, blokkeringen, 
ingangs- en uitgangsactiveringen, alarmmeldingen, een reset of een statusrapport kunnen worden ingesteld. Het 
triggeren van een ingang of een opdracht via het GSM netwerk hebben tot gevolg dat opgeslagen en toegewezen GSM-
nummers worden gebeld en een een sms-bericht ontvangen.

De GSM 420-RS 868 is bovendien uitgerust met een 2-kanaals RS 868 Rolling Code radio-ontvanger. Er is een 
geïntegreerde 868 MHz antenne, maar ook de mogelijkheid om een externe antenne aan te sluiten, om de ontvangst 
zo nodig te verbeteren..

Eigenschappen

• 2-kanaals GSM-ontvanger met 2 potentiaalvrije N.O. of
• N. C. uitgangen, die ook met handzenders via de

geïntegreerde RS-868-ontvanger kunnen bediend worden.

• Beide relaisuitgangen kunnen via SMS of optionele PC-
software worden ingesteld op bistabiel (On/OFF), impuls of
tijdgestuurd (van 0 tot 9999 seconden).

• 1° kanaal	(OUT	1)	aanstuurbaar	via gratis oproep, sms of
handzender
2° kanaal	(OUT	2)	aanstuurbaar via sms of handzender

• Twee ingangen (IN1,	IN2) kunnen na activatie een SMS
versturen

• In het geval van een gebeurtenis (bijv. Power ON Reset),
kan naar max. 8 telefoonnummers een SMS- en/of een
telefoonoproep worden verzonden.

• Instellen en programmeren via PC met seriële interface is
mogelijk. (Opslag van installatiegegevens, personalisatie
van nummers en systeeminstellingen)

• Stausindicatie met LEDs.
• Geheugen voor maximaal 300 telefoonnummers voor de

deuropeningsfunctie. Wanneer een oproep van een
opgeslagen nummer is ontvangen, wordt het betreffend
relais geactiveerd.

• Geschikt voor DIN-railmontage.

•

Technische eigenschappen
GSM-ontvanger GSM 420 RS 868, 2-Kanal
Voedingsspanning 230Va.c. SIM-kaarttype Standaard

Max.	relaisbelasting 10A Ontvangerfrequentie 868,3MHz

Bedrijfstemperatuur -20°C tot 50°C Gebruikers 100 zenders / 300 tel.nrs.
Beschermingsklasse	 IP20

Art.Nr. 13280280
Telefoonmodule SIM900	QBand



Installatie GSM-ontvanger GSM 420-RS 868

(V) 230Va.c. voedingsspanning
(IN) 
(OUT 1) 
(OUT 2) 
(P1–3) 
(L-GSM)	
(L1–3)	
(L-S)	
(SIM)
(A1) 
(A2) 
(PC) 

Ingangen IN1 en IN2 
Relaisuitgang 1 
Relaisuitgang 2 
Programmeerknop P1–3
GSM-LED
Programmatie-LED	1–3
Status-LED
SIM-Kaart
Aansluiting GSM-Antenne 
Aansluiting RS 868 radio-antenne (A) 
seriële connector RS232

RS 232 aansluiting (PC)

De	GSM	420-RS	868	heeft een seriële uitgang RS232 die volgende mogelijkheden biedt:	
• werkingswijze en instellingen controleren
• toestel testen
• parameters instellen

Om het toestel met een PC te verbinden, dient u de optionele TOUSEK-kabel te gebruiken of een kabel met dezelfde 
eigenschappen. U heeft een RS232/USB convertor nodig om het toestel met een PC te verbinden.

L N N.C. C N.O.

L-GSM

L1

L-S

SIM

A1

L2 L3

P2 P3P1

N.O. C N.C.

V OUT 1 OUT 2

IN

C IN
1

IN
2

A2

A

PC

Om een veilige en betrouwbare werking van uw GSM 420-RS 868 te waarborgen, mag dit apparaat enkel door 
technisch gekwalificeerd personeel worden geïnstalleerd!

RS 868 radio-antenne

• Sluit de meegeleverde antenne (A),	een draad van 8,5cm lang,	aan de antenneconnector (A2) aan.
• Maak deze draad niet langer, dit heeft een negatieve invloed op de reikwijdte  !
• Om de radio-ontvangst eventueel te verbeteren kunt u een optionele antenne FK 868 installeren.

Antenne FK 868 (optie)

• Sluit de uitgangen (OUT 1, 2) van de GSM-ontvanger aan op de ingangen van de besturing volgens de technische
specificaties van deze laatste.

• De alarmsignaalgevers sluit u aan op de ingangen: Ingang 1 naar klemmen C / IN1, ingang 2 naar klemmen C / IN2.
• De	GSM-antenne	met de GSM-antenneconnector	(A1) verbinden.
• Indien een betere radio-ontvangst nodig is,	sluit u een antenne FK868 (Art.Nr.	13250090)	aan	op de	klemmen	(A2).
• Plaats nu een werkende SIM-kaart in de houder (voicemail en PIN-codebeveilging dienen uitgeschakeld te zijn).
• Sluit de 230 Va.c aan op de aansluitklemmen (V). Zet vervolgens de voedingsspanning aan.
• Wacht ca. 30s tot de status-LED (L-S) langzaam knippert en het toestel het GSM-netwerk gevonden heeft
• De GSM-LED (L-GSM) geeft informatie over de kwaliteit van het GSM-signaal en geeft mogelijke fouten aan.



• Er moet voldoende krediet op de SIM-kaart staan om alle functies te kunnen gebruiken
• De PIN-code beveiliging van de SIM-kaart dient uit te staan
• De voicemail en het antwoordapparaat moeten uitgeschakeld zijn
• BELANGRIJK: test eerst de goede werking van de SIM-kaart met een normaal GSM-telefoontoestel

• Schakel de automatische herhaalfunctie bij alle geprogrammeerde GSM-toestellen uit.
• Gebruikers moeten hun eigen telefoonnummer meesturen (clip-functie)

GSM-LED indicatie
Indicatie Beschrijving
Snel knipperen Module maakt verbinding met GSM-netwerk	(ca.	30s)

LED aan Geen GSM-signaal
	4x	langzaam knipperen+	pauze Optimaal GSM-signaal
3x langzaam knipperen+ pauze Goed GSM-signaal
2x langzaam knipperen+ pauze Voldoende GSM-signaal
1x langzaam knipperen+ pauze Onvoldoende GSM-signaal	(signaal wordt 1x per minuut getest)

4x	snel knipperen+	aan in Pause Geen SIM-kaart
Langzaam knipperen SIM-kaart is met PIN-code beveiligd



Telefoonnr. middels een oproep opslaan of wissen
De uitgang 1 van de module wordt geschakeld met een gratis oproep. Hiertoe moet het nummer van de gebruikers- 
telefoon in het geheugen van de module opgeslagen zijn.

Telefoonnummer opslaan 

•

•

•

Druk de programmeertoets	(P3) eenmaal in - de pro-
grammatie-LED	(L3)	begint te knipperen.
Als programmatie-LED (L3)	permanent oplicht,	heeft u 30s 
tijd om met het op te slaan telefoonnummer te bellen.
Zodra programmatie-LED	 (L3) snel knippert (dwz. dat de 
GSM-module de oproep ontvangt), legt u af.

Telefoonnummer wissen 

• Druk de programmeertoets (P3) tweemaal in - de pro-
grammatie-LED (L3) begint langzaam te knipperen..

•

•

Bel nu binnen de 30s met het telefoontoestel dat moet
gewist worden.
Zodra programmatie-LED (L3) dooft (dwz. de module
ontvangt de oproep), legt u af

Alle telefoonnummers wissen 

• Druk de programmatietoets 	(P3) driemaal in en hou die
minstens 10s	ingedrukt.	De programmatie-LED	(L3)
knippert ondertussen snel.

• Zodra programmatie-LED	(L3)	uit gaat, kunt u de
programmatietoets (P3) los laten.

Programmering GSM-ontvanger GSM 420-RS 868

Bedienen en instellen via SMS-berichten

BELANGRIJK

• Het standaard paswoord is „12345“. Het is absoluut aan te raden dit paswoord te veranderen (per SMS).
• SMS	berichten mogen mogen met hoofdletters of kleine letters geschreven worden.
• Als de GSM-module een ongeldig sms-commando ontvangt, dan stuurt de module een SMS naar het eerste nummer

in het geheugen. Zelfs bij een ongeldig paswoord.
• Telefoonnummers moeten ingegeven worden met de juiste landcode ervoor.	(Bijv.	+31: Nederland,	+32: België).
• De module beantwoordt automatisch een configuratie commando met "OK" en een besturingsopdracht met een oproep

(module belt naar toestel van opdrachtgever, die dan best onmiddellijk aflegt).

Paswoord-RESET

• Maak het toestel spanningsloos en druk programmatie-
toets (P1) in en hou die ingedrukt.

• Breng de module terug onder spanning  en wacht tot de
programmatie-LED (L-1)	na eerst te knipperen,
permanent oplicht (na ca. 10s).

• Laat nu pas de programmatietoets	(P1)  los schakel nu
de voedingsspanning nogmaals uit en in.

SMS-berichten worden zowel gebruikt voor het instellen als voor het bedienen van de module. De SMS-commando's en 
bijhorende parameters en standaardwaarden vindt u terug in de tabel met SMS-commando's.

< 30s

P3

L3 L3

< 30s

P3P3

L3 L3

P3P3 P3 P3

L3

ca. 10s

P1P1

L-1



SMS commando's / basisinstellingen

Commando SMS bericht

1

[  = 12345 ]  Paswoord veranderen:  
Verander het standaard paswoord in een nieuw.  
pass:	huidig paswoord	(max.	5 cijfers) 
passn:	nieuw paswoord (max. 5 cijfers) 

pass,PWD,passn,passn

Bijv.: veranderen standaard paswoord 
12345,PWD,23854,23854 

→ nieuw	paswoord:	23854

2

Reset:  
Alle parameters worden terug op de standaard waarde gezet en de 
volledige lijst met telefoonnummer wordt gewist. 
pass:	paswoord	(max.	5 cijfers))

pass,RESET

Bijv.	12345,RESET

3

Tel.Nr. opslaan (voor terugmeldingen):  
Er kunnen max. 8 nummers opgeslaan worden voor sms-terugmelding 
of bevestigingsoproep  
pass:	paswoord	(max.	5 cijfers)
x: geheugenlocatie in de telefoonlijst (1–8)
telnr:	telefoonnummer dat moet opgeslaan worden (max. 19 cijfers) 
Elk nummer op deze geheugenlocatie (x) wordt overschreven!.

pass,TEL,x,telnr

Bijv.	12345,TEL,3,+31475123456

4

Tel. nr. uit de lijst wissen: 
Wist een nummer uit de lijst. 
pass:	paswoord	(max.	5 cijfers) 
x: geheugenlocatie te wissen telefoonnummer (1–8) 

pass,DEL,x

Bijv.	12345,DEL,3

5

Tel.nr.-lijst opvragen:  
De lijst met alle opgeslagen telefoonnummers wordt per sms  
verstuurd. 
pass:	paswoord	(max.	5 cijfers)

pass,NUM?

Bijv.	12345,NUM?

6

SMS-bericht bij opstarten:  
Als de module opstart wordt een sms bericht verstuurd 
naar de opgeslagen telefoonnummers + telefoonoproep. 
pass:	paswoord	(max.	5 cijfers)

pass,PW,ON

Geen SMS-bericht bij opstarten               [ =  ]: 
Geen bevestigingsbericht bij opstarten van de module. 
pass:	paswoord	(max.	5 cijfers)

pass,PW,OFF

7

Bedrijfstoestand opvragen:   
Controleren of toestel bedrijfsklaar is. 
pass:	paswoord	(max.	5 cijfers)
	Antwoord-SMS:	„System	OK“	+	oproep

pass,CKE

8

Activeren SMS-terugmelding      [ =  ]:
Activeert de terugmelding	per	SMS naar de telefoonnummers
die voor terugmelding voorzien werden. 
pass:	paswoord	(max.	5 cijfers)
xxxxxxxx:	opgeslagen geheugenlocaties	(max.	8	cijfers)

pass,SMS,xxxxxxxx

Bijv.	12345,SMS,158
→ SMS geactiveerd voor telefoon-	

nummers op posities 1, 5, 8)

Deactiveren SMS-terugmelding  
Deactiveert de terugmelding per SMS naar de 
telefoonnummers die voor terugmelding voorzien werden 
pass:	paswoord	(max.	5 cijfers)
xxxxxxxx:	geheugenlocatie telefoonnummers (max.	8	cijfers)

pass,DSMS,xxxxxxxx

Bijv.	12345,DSMS,158
→ SMS gedeactiveerd voor telefoon-.

nummers op posities 1, 5, 8)

9

Tel. nrs. voor oproep vrijgeven[ =  ]: 
pass:	paswoord	(max.	5 cijfers)
xxxxxxxx:	geheugenlocatie telefoonnummers	(max.	8	cijfers)

pass,VOC,xxxxxxxx

Bijv.	12345,VOC,158
→ Tel.nrs. op posities 1, 5, 8 vrijgeven

Tel.nrs. voor oproep blokkeren:  
pass:	paswoord	(max.	5 cijfers)
xxxxxxxx:	geheugenlocatie telefoonnummers (max. 8 cijfers)

pass,DVOC,xxxxxxxx

Bijv.	12345,DVOC,158
→ Tel.nrs. op posities 1, 5, 8 blokkeren



SMS commando's / activatie uitgangen

Commando SMS bericht

10

Opslaan tel.nrs. voor bedienen relaisuitgang:  
Er kunnen tot max. 300 telefoonnummers worden opgeslagen die, 
middels een gratis oproep, uitgangsrelais 1 kunnen activeren.
pass:	paswoord	(max.	5 cijfers)
telnr:	Telefonnr.	(max.10	telefonnummers,	gescheiden met komma) 
LET OP: De landcode (Bijv. +31, afhankelijk van het land) moet 
ook ingegeven worden! 
Gebruikers moeten hun eigen nummer (CLIP) meesturen!

pass,MAC,telnr,telnr,...

Bijv.	12345,MAC,+436641234567,
+436767654321

Wordt een telefoonnummer gevolgd door een "U" en een getal yyy, 
dan kan dit nummer slechts een beperkt aantal (in dit voorbeeld 5) 
oproepen doen. Het nummer wordt daarna automatisch verwijderd.

pass,MAC,telnrUyyy

Bijv.	12345,MAC,+436767654321U5

11

Wissen tel.nrs. voor bedienen relaisuitgang::  
Wissen van telefoonnumers die middels een grtais oproep het 
uitgangsrelais kunnen bedienen.
pass:	paswoord	(max.	5 cijfers)
telnr:	telefoonnr.	(max.10	telefoonnummers,	door komma gescheiden)

pass,DAC,telnr,telnr,...

Bijv.	12345,DAC,+436641234567,
+436767654321

Om een telefoonnummer met het commando "DAC" te wissen is het noodzakelijk dat het 
telefoonnummer voorheen op exact dezelfde wijze gecodeerd werd!

12
Alle tel.nrs, die uitgangsrelais 1 activeren, wissen : 
pass:	paswoord	(max.	5 cijfers) pass,DAC,pass,pass

Bijv.	12345,DAC,12345,12345

13

Handzenders opslaan:  
pass:	paswoord	(max.	5 cijfers)
code rk:	seriennummer	van de zenders →	Opmerking
ch:	zenderkanaal	(1–4)	-	met	ch	=	9	worden alle kanalen geactiveerd
out:	aan het zenderkanaal toegewezen uitgangsrelais (1	of	2)

pass,MEMRKA,code rk, 
ch,out,ch,out,ch,out,...

Bijv.	12345,MEMRKA,955669,1,1

14

Handzenders wissen:  
pass:	paswoord	(max.	5 cijfers)
code rk:	seriennummer	van de zenders   →	Opmerking
ch:	kanaal	(1–4)	-	met	ch	=	9	worden alle kanalen

pass,DELRKA,code	rk,
ch,ch,ch,...

15
Alle handzenders wissen:  
pass:	paswoord	(max.	5 cijfers) pass,DELRK,AA

Opslaan en wissen van telefoonnummers is ook mogelijk dmv een telefoonoproep naar de module.

Opmerking
• Het serienummer van een handzender vindt u

terug op een sticker in het batterijcompartiment
van de zender.

Bijv.



SMS commando's / in- & uitgangen

Commando SMS bericht

16

Inschakelen relaisuitgang OUT 1 of 2:  
pass:	paswoord	(max.	5 cijfers) 
z: nummer van betreffende uitgang

Er volgt een oproep!

pass,OUT,ON,z,z
Bijv.	12345,OUT,ON,1,2

(Uitgang 1 en 2 worden geactiveerd)

17

Uitschakelen relaisuitgang OUT 1 of 2              [ =  ] : 
pass:	paswoord	(max.	5 cijfers) 
z: nummer van betreffende uitgang

 Er volgt een oproep!
Opmerking:	bij de monostabiele bedrijfsmode heeft dit commando geen 
effect, omdat het relais automatisch terug uitschakelt (na 0,5s).  

pass,OUT,OFF,z,z
Bijv.	12345,OUT,OFF,1,2	 

(Uitgang 1 en 2 worden gedeactiveerd)

18
Opvragen status relaisuitgangen OUT 1, 2:  
pass:	paswoord	(max.	5 cijfers)
	Confirmatie-sms: „out	1	on	(off);	out	2	on	(off)	“	+	oproep

pass,OUT?

19

Uitgangsrelais OUT 1, 2 op MONOSTABIEL [ =  ]: 
Stelt het schakelgedrag van het uitgangrelais in op monostabiel (0.5s actief)  
pass:	paswoord	(max.	5 cijfers).
z: nummer van de betreffende uitgang

pass,OUTRE,z,M

Bijv.	12345,OUTRE,1,M

20

Uitgangsrelais OUT 1, 2 op BISTABIEL: 
Stelt het schakelgedrag van het uitgangrelais in op bistabiel (ON/OFF) 
pass:	paswoord	(max.	5 cijfers)
z: nummer van de betreffende uitgang

pass,OUTRE,z,B

Bijv.	12345,OUTRE,1,B

21

Uitgangsrelais OUT 1, 2 met timer: 
Stelt een timerfunctie in voor het uitgangsrelais.	
pass:	paswoord	(max.	5 cijfers) 
z: nummer van betreffende relaisuitgang 
yyyy: tijd in seconden (1–9999s)

pass,OUTRE,z,Tyyyy

Bijv.	12345,OUTRE,1,T60

22

Activering ingangen  IN 1, 2: 
Activeren van 1 of beide ingangen.  
pass:	paswoord	(max.	5 cijfers) 
y: nummer van de betreffende ingang

pass,INP,ON,y,y
Bijv.	12345,INP,ON,1 (ingang 1  geactiveerd)
Bijv.	12345,INP,ON,1,2 (ingang 1 & 2 geactiveerd)

23

Deactivering ingangen IN 1, 2            [ =  ] : 
Deactiveren van 1 of beide ingangen. 
pass:	paswoord	(max.	5 cijfers) 
y: nummer van betreffende ingang

pass,INP,OFF,y,y
Bijv.	12345,INP,OFF,1	(ingang 1 gedeactiveerdt) 
Bijv.	12345,INP,OFF,1,2	(ingang 1 & 2 gedeactiveerd)

24

Instellen vertragingstijd alarm-SMS:   
pass:	paswoord	(max.	5 cijfers) 
y: nummer van betreffende ingang
mm: tijd in seconden 00–59
Er wordt slechts een alarm-sms verzonden als de ingang voor 
minimaal de ingestelde tijd geactiveerd blijft.

pass,INIB,y,mm

25

Status van de ingangen IN 1, 2 opvragen: 
pass:	paswoord	(max.	5 cijfers) 
Elke ingang wordt met zijn nummer en  status 
(ON / OFF / Disabled) via SMS verzonden.
	Confirmatie-SMS:	„out	1	on	(off,	disabled);	out	2	on	(off,	disabled)	“+oproep

pass,STO,IN

26

Ingang IN 1, 2 op  N.O.  [ = 	]	  of	N.C.	configureren:  
pass:	paswoord	(max.	5 cijfers) 
y: nummer van de betreffende ingang
m:	1	=	N.O.	(maakcontact),	0	=	N.C.	(verbreekcontact)

pass,STO,y,m

27
SMS-tekst voor IN 1, 2 ingeven:   
pass:	paswoord	(max.	5 cijfers) 
txt:	tekst toegewezen aan ingang	y	z	(max. 127	karakters)

pass,TEXTy,txt
Bijv.	12345,TEXT1,tekst voor ingang 1



L-GSM

L1 L2 L3

P2 P3P1
Belangrijk

• Om handzenders aan te leren of te wissen, zitten
op de printplaat van de GSM 420-RS868 twee
toetsen (P1 & P2) en 2 LED's (L1 & L2).
Volg onderstaande instructies om de gewenste
handelingen uit te voeren.

Handzenders (aanleren / wissen) 

Aanleren van zenderkanalen

P1 Zenderkanaal aanleren om relaisuitgang OUT 1
te activeren:	 	 	 Druk de toets P1 in en houd deze 
vast. De L1 LED is continu aan. Vestuur nu het 
radiosignaal door op de gewenste zenderdrukknop te 
drukken die u wil aanleren. Als het signaal correct is 
verwerkt, begint de LED L1 te knipperen.

P2 Zenderkanaal aanleren om relaisuitgang OUT 2
te activeren:   Druk de toets P2 in en houd deze 
vast. De L2 LED is continu aan. Vestuur nu het 
radiosignaal door op de gewenste zenderdrukknop te 
drukken die u wil aanleren. Als het signaal correct is 
verwerkt, begint de LED L2 te knipperen.		

Wissen van zenderkanalen 

P1 Zenderkanaal wissen dat relaisuitgang OUT 1
activeert:	 Druk de toets P1  tweemaal in en houd 
deze vast. De L1 LED begint langzaam te knipperen. 
Vestuur nu het radiosignaal door op de gewenste 
zenderdrukknop te drukken die u wil wissen. Als het 
signaal correct is verwerkt, gaat de LED L1 aan en 
blijft permanent aan.	

P2 Zenderkanaal wissen dat relaisuitgang OUT 2
activeert:  Druk de toets P2  tweemaal in en houd 
deze vast. De L2 LED begint langzaam te knipperen. 
Vestuur nu het radiosignaal door op de gewenste 
zenderdrukknop te drukken die u wil wissen. Als het 
signaal correct is verwerkt, gaat de LED L2 aan en 
blijft permanent aan.

Ontvangergeheugen volledig wissen

P1 of P2
Druk driemaal op de toets	 P1	 of	 P2	 en deze dan 
ingedrukt. De LED L1 of L2 licht op en knippert snel. 
Hou de toets nog minstens 10 seconden ingedrukt. 
Wanneer het wissen correct is uitgevoerd, licht L1 of 
L2 op en blijft permanent aan.
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Uw vakhandelaar:

tousek PRODUKTEN

• Schuifhekaandrijvingen

• Loopwielen & -profielen

• Draaihekaandrijvingen

• Garagedeuraandrijvingen

• Vouwdeuraandrijvingen

• Slagbomen

• Parkeersystemen

• Vensteraandrijvingen

• Lichtkoepelaandrijvingen

• Deuraandrijvingen

• Poortsturingen

• Radio afstandsbedieningen

• Sleutelschakelaars

• Toegangscontrole

• Veiligheidstoebehoren

• Algemene toebehoren	

Onder voorbehoud van technische wijzigingen, schrijf- en 
drukfouten
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