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AFSTANDSBEDIENING INSTELLEN
• Ingebouwde ontvanger.

• Electronisch geregelde afstelling.

• Geheugen voor de ingestelde posities en functies ook na stroomonderbreking.

• Detecteert het lopen van de motor en het aantal motor omwentelingen om zeker te zijn van een uitstekende afstelling.

• Keuze: stap voor stap (Jaloezie) of aaneengesloten beweging (Rolgordijn).

BEREIK

L1 = 100 meter

L2 = 25 meter

L1

L2

Omhoog

Stop

Omlaag

P2
Kanaal +

Kanaal -

LET OP!
Uw product is reeds volledig afgesteld /geprogrammeerd en klaar voor gebruik.
Zorg voor minimaal 20 cm ruimte tussen motoren met ingebouwde ontvanger.
Bij meerdere producten op 1 afstandsbediening is kanaal 0 standaard allen samen.
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METHODE 1 = TRANSFORMATOR OF 230 VOLT

METHODE 2 = ACCU (INTERN)

Zet stroom op de motor.
Het product beweegt
op en neer.

Druk zolang op de stop 
toets totdat het product 
2x op en neer beweegt.

Houdt P1 3 sec. 
ingedrukt. Het product 
beweegt 1x op en neer.

Druk zolang op de stop 
toets totdat het product 
2x op en neer beweegt.

Het product is nu 
aangemeld op de 
afstandsbediening.

Het product is nu 
aangemeld op de 
afstandsbediening.

1:  CONTACT MAKEN TUSSEN DE AFSTANDSBEDIENING EN 

 MOTOR. ACCU MOTOR ZIE METHODE 2

1x

1x

2x

2x

2: DRAAIRICHTING CONTROLEREN / VERANDEREN
Indien de draairichting goed is, sla stap 2 over en ga verder met stap 3.

1x

1x

Druk gelijktijdig de 
omhoog en omlaag toets 
in totdat het product 1x op 
en neer beweegt.

De draairichting 
is veranderd.
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3:  HET INSTELLEN VAN DE EINDPOSITIE

2x

2x

Zet het product op de 
gewenste boven positie.

Druk de omhoog en stop 
toest gelijktijdig in totdat 
het product 2x  op en neer 
beweegt.

Zet het product op de 
gewenste onder positie.

Druk de omlaag en stop 
toest gelijktijdig in totdat 
het product 2x op en neer 
beweegt.

De eindposities 
zijn opgeslagen.

4:  BIJSTELLEN EINDPOSITIES

Zet het product op de  
ingestelde bovenpositie.

Druk de omhoog en stop 
toets gelijktijdig in totdat 
het product 1x op en neer 
beweegt.

Zet het product op de 
gewenste nieuwe 
bovenpositie met de 
toets omhoog of omlaag.

Druk de omhoog en stop 
toets gelijktijdig in totdat 
het product 2x op en neer 
beweegt.

Zet het product op de  
ingestelde onderpositie.

Druk de omlaag en stop
toets gelijktijdig in totdat 
het product 1x op en neer 
beweegt.

Zet het product op de 
gewenste nieuwe 
onderpositie met de 
toets omhoog of omlaag.

Druk de omlaag en stop 
toets gelijktijdig in totdat 
het product 2x op en neer 
beweegt.

BOVENPOSITIE

ONDERPOSITIE
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7:  KEUZE JALOEZIE OF ROLGORDIJN MODUS

1x

Druk de omhoog en omlaag 
toest gelijktijdig in totdat 
het product 2x op en neer 
beweegt.

Druk 1x op de stop toets.
Het product beweegt 1x op 
en neer.

De motor is 
gereed voor 
gebruik

Indien u de stoptoets langer dan 3 sec. indrukt, zal het product vanuit elke positie naar de tussenpositie bewegen.

5:  TUSSENPOSITIE INSTELLEN

6:  TUSSENPOSITIE VERWIJDEREN

1x P2

1x P2

1x

1x

1x

1x

Ga naar de gewenste
tussenpositie.

Druk 1x op de P2 toets.
Het product beweegt 1x
op en neer.

Druk 1x op de stop 
toets. Het product 
beweegt 1x op en neer.

Druk nogmaals 1x op de 
stop toets. Het product 
beweegt 2x op en neer.

Ga naar de ingestelde
tussenpositie.

Druk 1x op de P2 toets.
Het product beweegt 1x
op en neer.

Druk 1x op de stop 
toets. Het product 
beweegt 1x op en neer.

Druk nogmaals 1x op de 
stop toets. Het product 
beweegt 2x op en neer.

De tussenstop  
is ingesteld.

De tussenstop  
is verwijderd.

2x

2x

1x op en neer = Jaloezie modus
2x op en neer = Rolgordijn modus
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10:  TERUG NAAR FABRIEKSSTAND

Alle afstandsbedieningen 
en afstellingen zijn 
verwijderd

Houdt P1 14 sec. ingedrukt.
Het product beweegt 4x op en neer.

4x

8:  TOEVOEGEN NIEUW AFSTANDSBEDIENING / KANAAL

9:  VERWIJDEREN BESTAANDE AFSTANDSBEDIENING / KANAAL

1x P2

1x P2

1x P2

1x P2 1x P2

Druk 1x op de P2 toets
van de bestaande 
afstandsbediening/kanaal. 
Het product beweegt 1x op 
en neer.

Druk nogmaals 1x op de 
P2 toets van de bestaande 
afstandsbediening/kanaal. 
Het product beweegt 1x op 
en neer.

Druk zolang op de stop toets 
van de nieuwe afstandsbedien-
ing/kanaal totdat het product 
2x op en neer beweegt.

Druk 1x op de P2 toets
van de afstandsbediening/
kanaal welke niet verwijderd 
dient te worden. Het product 
beweegt 1x op en neer.

Druk nogmaals 1x op de P2 
toets van de afstandsbe-
diening/kanaal welke niet 
verwijderd dient te worden. 
Het product beweegt 1x op 
en neer.

Druk 1x op de P2 toets van 
de te verwijderen afstandsbe-
diening/kanaal. Het product 
beweegt 2x op en neer.

Het programmeren
van de nieuwe 
afstandsbediening
is klaar.

De afstandsbediening / 
kanaal is verwijderd

2x

2x
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