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TOEKENNEN ZENDER AAN DE MOTOR 

1. Kies (bij meer kanaals zender) eerst het kanaal waarop u de motor wenst in te stellen. 

2. Kijk of de motor rechts of links is ingebouwd – van buitenaf gezien 

3. Haal de netspanning van alle andere motoren  

4. Sluit de netspanning alleen aan op de motor die u wenst in te stellen. 

5. De motor piept en gaat kort op-en-neer 

6. Druk 1x op de P2 toets binnen 5 seconden na stap 4 

7. De motor geeft een piep ( signaal ontvangen) en gaat kort op-en-neer (commando begrepen) 

8. Druk wederom 1x op de P2 toets binnen 3 seconden na stap 6 

9. De motor geeft een piep ( signaal ontvangen) en gaat kort op-en-neer (commando begrepen) 

10. Druk op de OP toets (indien motor rechts) of op de NEER toets (indien motor links) . 

11. Controleer voor de zekerheid nog even de draairichting van de motor. 

12. Is de draairichting goed, dan bent u klaar met toekennen van de zender. 

13. De draairichting is toch niet goed, ga terug naar stap 3 

14. Bij stap 9 kiest u de andere knop, dus ipv NEER kiest u OP en ipv OP kiest u NEER. 

 

AFSTELLEN VAN DE EINDAFSLAGEN 

1. Zet de zender eerst op het juiste kanaal bij meer kanaals zender 

2. Druk 1x op de P2 toets van de zender. 

3. Druk 1x op de OP toets van de zender. 

4. Druk nogmaals 1x op de P2 toets van de zender. 

5. Motor draait kort op-en-neer ter bevestiging. 

6. Zet met de zender de motor goed in de boven positie. 

7. Houd de STOP knop 6 seconden in tot motor kort op-en-neer gaat. 

8. Bovenpositie is ingesteld. 

9. Zet met de zender de motor goed in de onder positie. 

10. Houd de STOP knop weer ingedrukt tot de motor kort op-en-neer gaat. 

11. Onderpositie is ingesteld. 

TOEVOEGEN VAN ZENDERS 

1. Zet de zender(s) eerst op het juiste kanaal bij meer kanaals zender 

2. Druk 2x op de P2 toets van de BESTAANDE ZENDER 

3. Druk 1x op de P2 toets van de NIEUWE ZENDER 

 RESETTEN VAN ZENDERS EN EINDAFSLAGEN 

1. Zet de zender(s) eerst op het juiste kanaal bij meer kanaals zender 

2. Haal de spanning van de motor voor min. 10 seconden en weer terug erop. 

3. Druk 1x P2 toets in en daarna de STOP knop 

4. Druk nogmaals 1x de P2 toets in 

PULS MODUS 

Dit zijn korte bewegingen bij bedienen – verplicht vasthouden OP en NEER bij bedienen. 

ACTIVEREN / DE-ACTIVEREN:  -P2 op de zender -  omhoog-  omlaag 

 


