
Alke Draadloze schakelset
Bedankt voor de aanschaf van de draadloze schakelset. Hiermee kunt u eenvoudig een 
Alke gasheater aansturen middels een afstandsbediening.

Installatie
De lasdoos plaatst u tegen de wand of plafond met het juiste bevestigingsmateriaal. Plaats
de lasdoos minimaal 40 cm, maximaal 80 cm zijdelings verwijderd van het toestel. Zo 
voorkomt u dat de ontvanger te warm wordt.

De schakelset is reeds voorgeprogrammeerd en verbonden. In het geval van een Pre-
Installed versie, dient u zelf spanning aan te sluiten in de lasdoos. Hiervoor last u de 
fasedraad altijd bij de dikke, bruine fasedraad in de lasklem. Nul en aarde wordt bij 
respectievelijk blauw en geel/groen gelast. Bij een Plug&Play uitvoering hoeft u enkel de 
stekker in een stopcontact te steken.

De voorgemonteerde apparaat-stekkers plaatst u op het toestel. Bij een 1 
kanaalsuitvoering (alleen ontsteking) plaatst u deze stekker op het zwarte ontstekingsblok.
Bij een 2 kanaalsuitvoering (zowel ontsteking als dimfunctie) plaatst u de linkse stekker op 
de ontsteking en de rechtse stekker op de magneetklep.

In gebruik name
De ontvanger is reeds geprogrammeerd op de bijgeleverde afstandsbediening. Na het 
plaatsen van de lasdoos kunt u de heater dus direct gebruiken. 

De afstandsbediening heeft 4 knoppen, elk gemarkeerd met een cijfer. De 
afstandsbediening is als volgt geprogrammeerd:

1 Kanaalsuitvoering (alleen ontsteking):
Heater ontsteken: druk 1x op knop 1
Heater uitschakelen: druk 1x op knop 2

Bij een tweede heater worden knop 3 en 4 gebruikt.

2 Kanaalsuitvoering (zowel ontsteking als dimfunctie):
Heater ontsteken: druk 1x op knop 1
Heater uitschakelen: druk 1x op knop 2
Dimmen: door op knop 1 te drukken wordt er van stand gewisseld (100% → 50%)

Bij een tweede heater worden knop 3 en 4 gebruikt.

Vragen en/of storing
Bij vragen of een storing kunt u contact met ons opnemen. 
Bel hier voor 0413-724992 of mail ons: info@terrasheater.nl
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