Verkort aansluitoverzicht VMN-02 afstandsbediening
t.b.v. MT-WH21***
Afstandsbediening
met batterij (zender)
draadloos

1.

Breng een voeding
van 230 V ~ aan
in de ontvanger

Ontvanger

2.

Sluit ‘OUT en GND’
van de ontvanger
aan en verbind
deze met X9 :
klem 5 en 6
in de MT-WH21

4.

Kapje
losnemen

Art: RF0021

NP-sep. 2018

3.

Open
via onderzijde

Art: RF0023

Na het aansluiten zet u spanning op de
ontvanger, de LED van de ontvanger is dan 3 sec.
oranje. Na 3 seconden gaat de ontvanger naar
de ‘verbindingsmodus’; Binnen 5 minuten kunt u
dan de zender(s) aanmelden door gelijktijdig de
2 bovenste knoppen van de zender ingedrukt te
houden. Als het gelukt is ziet u dat aan de LED
welke dan even 2 keer groen knippert.
TX
RX
GND(0V)

ES1028_1A

In de MT-WH21 dient u menu D29 in te
stellen als ‘Hygrostaat’; Pas dan reageert
de ventilator op de afstandsbediening.
FAN

Afstandsbediening:

L
N

= niet thuis / ventilator laagstand
= thuis / ventilator middenstand
= timer modus / tijdelijk* hoge stand
= party modus / hoge stand

AA1 - PCB print
in de MT-WH21***

LED indicatie zender
Start
Opstarten
Status
Normaal
Batterij laag
Filter vuil
Ventilator storing
Interactie
Mode gewijzigd
Verbinding geslaagd
Communicatie fout

LED indicatie ontvanger
oranje 1 x knipper
groen
oranje 1 x knipper
oranje 2 x knipper**
rood 2 x knipper**
groen 1 x knipper
groen 2 x knipper
rood 1 x knipper

Start
Opstarten
Status
Normaal
Communicatie fout
Filter vuil
Ventilator storing
Configuratie
Verbinden

* Timer-knop functie:
1 x drukken = 30 min.
2 x drukken = 60 min.
3 x drukken = 90 min.

oranje
groen
rood 1 x knipper
rood 2 x knipper**
rood 3 x knipper**
rood/groen

** Filter- en
storingsmelding zijn
hier niet van toepassing.

***MT-WH 21-019-FS art.084110
MT-WH 21-026 FS art. 084112

Verkort aansluitoverzicht VMN-02 afstandsbediening
t.b.v. SAVENT RF
Afstandsbediening
met batterij (zender)
draadloos

1.

230 V~

Ontvanger

2.

Art: RF0021

NP-sep. 2018

3.

Open
via onderzijde

4.

OUT en GND
in de ontvanger
aansluiten

Kapje
losnemen

Art: RF0023

Na het aansluiten zet u spanning op de
ontvanger, de LED van de ontvanger is dan 3 sec.
oranje. Na 3 seconden gaat de ontvanger naar
de ‘verbindingsmodus’; Binnen 5 minuten kunt u
dan de zender(s) aanmelden door gelijktijdig de
2 bovenste knoppen van de zender ingedrukt te
houden. Als het gelukt is ziet u dat aan de LED
welke dan even 2 keer groen knippert.

Afstandsbediening:
= niet thuis / ventilator laagstand
= thuis / ventilator middenstand
= timer modus / tijdelijk* hoge stand
= party modus / hoge stand
Aansluiting
in Savent RF
op IN en GND

LED indicatie zender
Start
Opstarten
Status
Normaal
Batterij laag
Filter vuil
Ventilator storing
Interactie
Mode gewijzigd
Verbinding geslaagd
Communicatie fout

LED indicatie ontvanger
oranje 1 x knipper
groen
oranje 1 x knipper
oranje 2 x knipper**
rood 2 x knipper**
groen 1 x knipper
groen 2 x knipper
rood 1 x knipper

Start
Opstarten
Status
Normaal
Communicatie fout
Filter vuil
Ventilator storing
Configuratie
Verbinden

oranje
groen
rood 1 x knipper
rood 2 x knipper**
rood 3 x knipper**
rood/groen

* Timer-knop functie:
1 x drukken = 30 min.
2 x drukken = 60 min.
3 x drukken = 90 min.
** Filter- en
storingsmelding zijn
hier niet van toepassing.

