Handleiding Miniafstandbediening DC-115

Omhoog
Stop

Omlaag
Slot

Technische gegevens
Frequentie: 433,92 Mhz
Temperatuur bereik: -10°C tot 50°C
Batterij: 9 Volt
Type batterij: 32A

Omhoog Stop Omlaag Slot

Inlezen van de eerste afstandbediening.
Druk op de knop omhoog
om de motor rechtsom te
laten draaien.

Druk op de knop omlaag
om de motor linksom te
laten draaien
Zet spanning
op de motor

Druk 2x op de knop
omhoog en stop
tegelijk.

Indien u op de knop omhoog drukt en het rolluik gaat omlaag, dient u de bovenstaande procedure te herhalen
en de andere optie te kiezen.
Indien u op de knop omhoog drukt en het zonnescherm gaat uit, dient u de bovenstaande procedure te herhalen
en de andere optie te kiezen.
Als u de bovenstaande procedure uitvoert, verwijdert u alle andere afstandbedieningen die reeds zijn ingelezen op de
motor.

Inlezen als 2e afstandbediening

Brel

l

Druk 2x op de
Druk 1x op de
programmeertoets
knop omhoog
van de bestaande
en stop tegelijk
afstandbediening
Maximaal 10 afstandbedieningen per ontvanger
U kunt met 1 zender net zo veel ontvangers bedienen als u wenst.
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De toegevoegde miniafstandbediening is klaar voor gebruik.

Verwijderen van alle afstandbedieningen uit het geheugen van de ontvanger.

Druk 1x op de
toets omhoog
en stop tegelijk

Druk 1x op
de stoptoets

Druk 1x op de
toets omhoog
en stop tegelijk

Alle afstandbedieningen
zijn uit het geheugen van
de ontvanger verwijderd

Puls bediening

Zet spanning
op de motor

Druk 1x op de
Druk 1x op
Druk 1x op de
De pulsbediening
toets omhoog
de omhoog
toets omhoog
is klaar voor gebruik
en stop tegelijk
toets
en stop tegelijk
Indien u de puls bediening weer om wilt omzetten naar de gewone bediening dient u de bovenstaande procedure te
herhalen.

Leverbare afstandbedieningen
Handzender
1 kanaals

Handzender
5 kanaals

Handzender
15 kanaals

DC-92

DC94

Wandzender
1 kanaals

Wandzender
2 kanaals

Draadloze tijdklok
1 kanaals

DC-229

DC-230

Dc-111

DC-90
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