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Afstandsbediening calibreren
De bedieningskast moet correct worden uit gelezen worden om de
afstandsbediening goed te kunnen gebruiken.
Hoe de afstandsbediening te calibreren !
De bedieningskast kan een afstandsbediening herkennen en opslaan.
Zelfs 5 verschillende afstandsbedieningen. Elke nieuwe instelling daarna,
laat de oudste instelling vervallen.

A
D

1

Knop A : OPENINGS functie
Knop D : SLUITINGS functie
1 – batterij CR 2032
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Ga als volgt te werk om de nieuwe afstandsbediening te herkennen en de frequentie op te slaan.
1. Druk de rode knop van de bedieningskast in om de stroomtoevoer uit te
schakelen en wacht tenminste 1 seconde.
2. Laat de rode knop van de bedieningskast weer los om de stroomtoevoer weer in
te schakelen.
3. Druk binnen 3 seconden daarna de knoppen A en D van de afstandsbediening
tegelijkertijd in totdat de LED gaat branden voor ongeveer 100 ms (wacht
ongeveer 3 seconden). Dat betekent dat de bedieningskast de
afstandsbediening heeft herkend.
4. Laat de knoppen A en D los en wacht tenminste 1 seconde. Nu zal binnen 10
seconden de frequentie worden geactiveerd.
5. Het opslaan van de frequentie: druk en houdt de knop A van de
afstandsbediening vast totdat de LED wordt geactiveerd met 2 opeenvolgende
pulsen van ongeveer 100 ms, waarmee wordt aangegeven dat bedieningskast
met de afstandsbediening is verbonden en in werking is.
Herhaal de bovenstaande stappen om een nieuwe afstandsbediening toe te voegen.

Belangrijk: U kunt slechts 1 afstandbediening per keer toevoegen.
Verwijderen van een afstandsbediening.
De verwijdering kan op elk willekeurig tijdstip worden gedaan en ga als volgt te werk:
1. Druk de rode knop van de bedieningskast in om de stroomtoevoer uit te
schakelen en wacht tenminste 1 seconde.
2. Laat de rode knop van de bedieningskast weer los om de stroomtoevoer weer in
te schakelen.
3. Druk binnen 3 seconden daarna de knoppen A en D van de afstandsbediening
tegelijkertijd in totdat de LED gaat branden voor ongeveer 100 ms (wacht
ongeveer 3 seconden). Dat betekent dat de bedieningskast de
afstandsbediening heeft herkend.
4. Laat de knoppen A en D los en wacht tenminste 1 seconde. Nu zal binnen 10
seconden de frequentie worden gedeactiveerd.
5. Het verwijdering van de frequentie: druk en houdt de knop A van de
afstandsbediening vast totdat de LED wordt geactiveerd met 2
opeenvolgende pulsen van ongeveer 100 ms, waarmee wordt aangegeven
dat bedieningskast niet meer met de afstandsbediening is verbonden en
niet meer kan worden gebruikt.
Het vervangen van de batterij.
Vervang de batterij door de schroef aan de achterkant van de afstandsbediening met een
schroevendraaier los te draaien. De batterij is model CR 2032
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