
 

 

 

RF Trigger inleren op uw PL series beamerlift 

Inleren / instellen / programmeren van uw iVisions RF Trigger 

 

De iVisions RF trigger koppelt uw beamer met uw iVisions elektrische projectiescherm of beamerlift. 
Zodra u de beamer aanzet, geeft de trigger een signaal aan uw beamerlift om naar beneden te gaan. 
Zodra de beamer uit gaat, geeft de trigger een signaal aan de beamerlift om omhoog te gaan. Dit werkt 
óók als de beamer door inactiviteit automatisch uit gaat. 

 

Om de trigger in te leren dient u uw beamer en beamerlift allereerst te installeren. Zodra de iVisions 
beamerlift en de beamer hangen, kan u onderstaand stappenplan volgen om de trigger in te leren. 

 

Let op; het inleren van de beamerlift dient te worden uitgevoerd door een installateur óf een 
technisch bekwaam persoon. 

Let op; de RF trigger kan direct de beamerlift activeren. Dit zorgt ervoor dat de beamerlift omhoog of 
naar beneden wordt gestuurd. Zorg ten alle tijden dat u niet uw vingers tussen de schaardelen van de 
lift heeft. 

 

  



 

 

Stappenplan 

De beamerlift dient van stroom voorzien te zijn om het stappenplan te doorlopen. Doe de beamerlift zo 
ver als mogelijk naar beneden om goed bij de elektronica te komen. 

1. In de bovenbak (welke tegen het plafond zit) vindt u een sturingsunit, welke tevens een rood 
venstertje heeft. 

 

2. Wip het dekseltje eraf, door te duwen op het lipje en het dekseltje er af te kantelen. 

 

In de sturingsunit ziet u een printplaat met ongeveer in het midden een zwart klein knopje. 

  



 

 

3. Sluit nu eerst de RF trigger aan op een voedingskabel (het is niet relevant welke). Maar zorg dat 
u zowel bij de knoppen van de RF trigger kan, als bij de sturingsunit van de lift. Als de RF trigger 
stroom krijgt, hoort u een piep. 

 

4. Druk nu op de CODE knop op de RF trigger en houd deze vast. (Dit kan met een kleine 
schroevendraaier of pen). 

5. Terwijl u de CODE knop ingedrukt houdt, drukt u op het kleine zwarte knopje van de sturingsunit 
in de lift. 

 

6.  Het rode lampje op het printplaatje zal even knipperen en het inleren is geslaagd.1 

 
1 Indien u uw beamer nog moet inleren, verwijzen wij u naar de iVisions_inleren_RFtrigger_Projectiescherm 
handleiding. 


