
e-LOOP Mini Montage-instructies

IP68

Voordat u de e-Loop monteert, moet u de 2 x AA batterijen 
plaatsen en de bodemplaat aan de e-Loop vastschroeven 
met de bijgeleverde M3 schroeven. Zorg ervoor dat alle 
schroeven goed vastzitten.

Frequentie: 433,39 MHz.
Beveiliging: 128-bit AES encryptie.
Bereik: tot 50 meter.
Levensduur batterij: tot 3 jaar.
Type batterij: Eveready AA Lithium 1,5V x 2.
Belangrijk: Gebruik alleen AA 1.5V Lithium batterijen -
gebruik geen Alkaline batterijen.

Specifications

Stap 3 - Kalibreer e-LOOP Mini
1. Plaats metalen voorwerpen uit de buurt van de e-Loop, inclusief accuboormachines.
2. Houd de CODE-toets ingedrukt en de gele LED knippert eenmaal; houd uw vinger op de toets tot de rode LED tweemaal 

knippert.
3. Bevestig nu de e-Loop aan de basisplaat met de 4 x zeskantbouten. Na 3 minuten zal de rode LED nog eens 3 keer 

knipperen. De e-Loop is nu gekalibreerd en klaar voor gebruik.
Het systeem is nu klaar.

Stap 1 - e-LOOP Mini coderen
1. Druk op de CODE-knop op de zendontvanger en houd deze 

ingedrukt totdat de rode LED oplicht, laat nu de knop los.
2. Druk op de CODE-knop op de e-Loop Mini. De gele LED op de e-Loop 

knippert 3 keer om het zenden aan te geven, en de rode LED op de 
zendontvanger knippert 3 keer om te bevestigen dat de 
codeercyclus voltooid is.

Stap 1 - e-LOOP Mini coderen
(Zie diagram rechts)
1. Plaats de e-Loop op de gewenste plaats en zet de grondplaat vast in 

de grond met 2 Dyna bouten (meegeleverd).
2. OPMERKING: Plaats nooit in de buurt van hoogspanningskabels, dit 

kan het detectievermogen van de e-Loop beïnvloeden.

e-LOOP Mini ontkalibreren

Houd de CODE-knop ingedrukt en de gele LED knippert, houd uw vinger op de CODE-knop tot u de rode LED 4 
keer ziet knipperen. Laat nu de knop los en de e-Loop is niet meer gekalibreerd.
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