AANMELDING- EN AFSTELLINGSHANDLEIDING
Huismerk afstandbediening zonder obstakeldetecite

Leest U a.u.b voor de eerste bediening deze handleiding aandachtig door en let u
vooral op de veiligheids-aanwijzingen. Schade ontstaan door het niet in acht nemen
van de bedienings- en onderhoudsaanwijzingen, vallen niet onder de garantie.
Bewaar deze handleiding goed. De handleiding bevat ook aanwijzingen voor
onderhoud en herstel.
Deze zonwering (en) werd u door een vakkundig bedrijf voor rolluiken- zonweringtechniek geleverd.
Brengt u zelf geen veranderingen aan het product aan! Een veilige werking is dan niet meer
gegarandeerd.
De getoonde afbeeldingen zijn als voorbeeld bedoeld. De handleiding geldt ook voor ander type
zonwering.

Meld uw afstandbediening en stel uw afstandbediening alleen in dmv deze bijgeleverde
handleiding dit voorkomt schade aan uw zonwering.

Aanmelden afstandbediening.
1. Verwijder van alle overige zonwering de netspanning . RTS motoren.

2. Kies het kanaal waar u het zonwering op wil programmeren. Door
met het knopje boven de lampjes het juiste kanaal te kiezen.

Aanwijzing: Is alleen van toepassing bij een meer kanaals afstandsbediening
3. Sluit de netspanning aan van het zonwering dat u wilt programmeren.
De motor geeft 2x een piep signaal.

Aanwijzing: Dit is alleen buiten bij de motor te horen.

4. Druk 2x op de programmeertoets P2. BINNEN

3 sec nadat de

motor de 2 piepsignaaltjes van blok 3 heeft gegeven. De motor zal na
indrukken P2 toets een piepsignaal geven.

Aanwijzing:

De P2 toets zit aan de achterzijde van de afstandsbediening bij de batterij.

5. Zit de motor aan de rechterzijde (van buitenaf gezien) druk dan 1x op
de knop omhoog.

OF
Aanwijzing:

De draairichting van de motor wordt hiermee bepaald.

6. Zit de motor aan de linkerzijde (van buitenaf gezien) druk dan 1x op
de knop omlaag.

Aanwijzing:

De draairichting van de motor wordt hiermee bepaald.

Indien u de verkeerde keus heeft gemaakt kunt u de bovenstaande
procedure opnieuw uitvoeren.

RESETTEN VAN HANDZENDERS
7. Verwijder van alle overige rolluiken de netspanning . RTS motoren.

8. Verwijder voor 5 sec de netspanning van het zonwering dat u wilt
resetten.

9. Druk 1x op de programmeertoets P2.

Aanwijzing:

De P2 toets zit aan de achterzijde van de afstandsbediening bij de batterij.

10. Druk 1x op de

STOP toets.

11. Druk 1x op de programmeertoets P2.

Aanwijzing:

Programeer u zonwering opnieuw af doormiddel van de bovenstaande stappen.

AANMELDEN 2e AFSTANDBEDIENING
1. Druk 2x op de programmeertoets (P2) van de werkende
afstandsbediening.

2. Druk 1x op de programmeertoets (P2) van de nieuwe
afstandsbediening

WERKENDE
AFSTANDBEDIENING

NIEUWE
AFSTANDBEDIENING

AFWIJKINGEN en GARANTIE VOORWAARDEN
OPGELET
Het zonwering gaat door 1 druk op de knop naar beneden of boven. Blijf het zonwering volgen totdat
deze beneden is of boven.

Eventuele “vast”” lopers vallen buiten de garantie.
Eventuele “fouten” met instellen vallen buiten de garantie.

Mogelijke storingen of problemen tijdens
programmeren.
• Motor geeft geen piepsignaal na het op spanning zetten van het
zonwering.
Controleer of er daadwerkelijk spanning staat op zonwering
Luister buiten bij de motor door omgevevingsgeluid kan dit slecht hoorbaar zijn.

• Zonwering gaat naar beneden als op het pijtje omhoog wordt
gedrukt.

Blok 5 en 6 zijn niet goed uitgevoerd deze bepalen de draairichting van de motor. Wis
het programeren dmv resetten handzenders en voer blok 1 tot 6 opnieuw uit.

• Er worden meerdere zonwering bediend als de afstandsbediening
gebruikt wordt.
Tijdens het programmeren hebben er meerdere zonwering onder spanning gestaan.
Eerst dient u alle zonwering te resetten dmv resetten handzenders en daarna 1 voor 1
alle zonwering opnieuw programeren.

• Zonwering reageert niet op afstandsbediening.

Plaats een nieuwe batterij deze kan ondanks de bedieningslampjes een telage spanning
geven.

• Zonwering gaat te ver naar beneden.

Stel de motor af dmv de stelstiften. Zie ook handleiding het afstellen van een motor dmv
stelstiften.

• Zonwering gaat te ver naar omhoog.

Stel de motor af dmv de stelstiften. Zie ook handleiding het afstellen van een motor dmv
stelstiften.

