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NIEUWE AFSTANDSBEDIENING
Proliners 7, 8 & 10

Handleiding
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Algemene informatie

 Copyright
© Alle rechten voorbehouden. Behalve de door de wet vastgelegde 
uitzonderingen, mag niets uit deze uitgave worden gekopieerd, vermenigvuldigd 
of in een database worden opgeslagen of op enige andere wijze gepubliceerd 
worden, zij het elektronisch, mechanisch, door kopiëren, filmen of enige andere 
wijze, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Prodim 
International BV in Helmond (NL). 

Disclaimer
De invloed van de gebruiker op het meetproces is leidend, hem daarmee volledig 
verantwoordelijk makende voor de nauwkeurigheid en veiligheid. Terwijl de 
Proliner wordt gebruikt is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker er voor 
te zorgen dat:

Niemand bij de meetdraad of de machine mag komen zolang de pen in 
gebruik (uitgetrokken) is. Een pen die los schiet, los gelaten wordt of een 
gebroken meetdraad kan leiden tot een snelle en onvoorspelbare intrekking 
van de meetdraad, wat kan leiden tot ernstige verwondingen wanneer iemand 
hiermee in aanraking komt.

Prodim adviseert om regelmatig controle metingen te doen om uzelf te 
verzekeren van de nauwkeurigheid. De Proliner  is een precisiemeetinstrument. 
Laat alleen getrainde werknemers werken met de Proliner. Gebruik de Proliner 
niet in ruimtes waar veel constructiewerk plaats vindt. 

Proliner is een geregistreerde merknaam van Prodim International BV.
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Nieuwe afstandsbediening

Nieuwe afstandsbediening voor de Proliner
Lees eerst de handleiding voor het instellen van de afstandsbediening zorgvuldig door alvorens te starten met het 
instellen!

•	 Klik op Over in het hoofdmenu en vervolgens op Einde. Nu bent u in het Manager-menu.
•	 Kies vervolgens de tab Setup rechtsboven.
•	 Druk op Diagnose.

De Proliner vraagt nu naar de index-puls, net zoals bij het starten van een nieuwe meting. Na het zoeken van de index- 
puls verschijnt er wederom een scherm met tabbladen.

•	 Klik op de tab Remote.

Nu kunt u de bestaande afstandsbediening testen of een nieuwe programmeren. U kunt uiteraard ook eerst uw oude 
afstandsbediening proberen te programmeren.

Een afstandsbediening testen
Om te testen kunt u een willekeurige knop van de afstandsbediening indrukken.

Zodra u een knop indrukt, hoort u een pieptoon. De overeenkomstige knop wordt op het scherm aangeduid.
Wanneer u een knop 2 tot 3 seconden indrukt, zal de overeenkomstige knop, inclusief “lang ingedrukt” op het scherm 
worden aangeduid. 

Een nieuwe afstandsbediening programmeren
Om een nieuwe afstandsbediening te programmeren, drukt u op:

•	 Remote programmeren
•	 Druk op Start en volg de instructies op het beeldscherm.

Allereerst wordt de ontvangstmodule gereset, waarna direct de programmering van de diverse knoppen begint. Op 
het scherm wordt aangegeven welke knop ingedrukt dient te worden. Voor iedere knop hebt u ongeveer 5 seconden 
de tijd om de knop in te drukken. 

!BELANGRIJK!: De programmeervolgorde van de knoppen is:      1     2     4      3 

Wanneer u een vergissing maakt tijdens het programmeren, of wanneer u niet op tijd een knop indrukt, krijgt u een 
foutmelding, die u met OK dient te beantwoorden. U dient in dit geval de programmering opnieuw te beginnen. 
Na het programmeren van knop 3 bent u klaar met de installatie. Controleer voor de zekerheid nogmaals de vier 
knoppen in het diagnostisch scherm.



Prodim International BV  
Lagedijk 56 - 5705 BZ Helmond, Nederland

T: +31 (0)492 - 579050,   F: +31 (0)492 - 579059
info@prodim-systems.com - www.prodim-systems.com

a product of


