
Geachte klant,
Wij danken u omdat u gekozen hebt voor een 
kwaliteitsproduct van onze firma.

1 Over deze handleiding
Gelieve deze handleiding zorgvuldig en volledig te lezen: zij 
bevat belangrijke informatie over dit product. Neem de 
opmerkingen in acht en volg in het bijzonder de 
veiligheids- en waarschuwingsrichtlijnen op.

1.1 Gebruikte definities

Installatie
Een deur met de bijbehorende aandrijving.

Toestel
Een product met draadloze ontvanger, bijv. relaisontvanger 
of draadloze contactdoosontvanger.

2 Veiligheidsrichtlijnen

2.1 Gebruiksdoel

De draadloze binnendrukknop FIT 1 BiSecur / FIT 4 BiSecur 
is een tweeweg-zender voor deuraandrijving en draadloze 
accessoires. Deze knop kan met de BiSecur draadloze 
code en met de vaste code 868 MHz worden gebruikt.
Andere toepassingswijzen zijn niet toegestaan. De 
fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die door 
ondoelmatig gebruik of verkeerde bediening werd 
veroorzaakt.

2.2 Veiligheidsinstructies voor het gebruik 
van de handzender

  WAArScHUWING
Gevaar voor lichamelijke letsels bij deurbeweging
Wanneer de draadloze binnendrukknop bediend wordt, 
kunnen personen gewond worden door de 
deurbeweging.
▶ Zorg ervoor dat draadloze binnendrukknoppen niet 

in kinderhanden terecht komen en alleen worden 
gebruikt door personen die vertrouwd zijn met de 
werkwijze van de installatie met afstandsbediening!

▶ Wanneer de deur met slechts één veiligheidsvoorziening 
is uitgerust, mag u de draadloze binnendrukknop 
enkel gebruiken als u de deur ziet.

▶ Rijd of loop pas door de opening van een deur met 
afstandsbediening wanneer die in de eindpositie 
„Open” staat.

▶ Blijf nooit in de bewegingszone van de deur staan.

  VOOrZIcHTIG
Gevaar voor lichamelijk letsel door ongewilde 
deurbeweging
▶ Zie waarschuwingsrichtlijn hoofdstuk 5

  VOOrZIcHTIG
Gevaar door onbedoeld inschakelen van apparaten
Door de afstandsbediening van apparaten kunnen die 
onbedoeld worden ingeschakeld of kunnen machines 
in beweging worden gezet.
▶ Zorg ervoor dat door de afstandsbediening van 

apparaten geen gevaar ontstaat voor personen 
of voorwerpen, of zorg ervoor dat deze risico’s door 
aangepaste veiligheidsvoorzieningen worden 
vermeden.

▶ Zorg ervoor dat de instructies van de fabrikant van 
apparaten met afstandsbediening strikt worden 
nageleefd.

▶ Machines mogen niet onbedoeld in beweging 
kunnen worden gezet.

OPGELET
Belemmering van de werking door 
omgevingsinvloeden
Bij onachtzaamheid kan de functie belemmerd worden!
Bescherm de draadloze binnendrukknop tegen de 
volgende invloeden:
•	 rechtstreeks zonlicht 

(toegelaten omgevingstemperatuur: –20 °C tot +60 °C)
•	 vochtigheid
•	 stof
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