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Aansluiten van de stekker

Monteer de stekker aan de motorkabel. Blauw (nul) Bruin (voeding) Groen /geel (aarde)

Stap 1

Verwijder van alle overige zonwering (die worden bediend met een afstandsbediening) de voeding. 

Stap 1

1

Pak uw afstandsbediening en controleer of er een batterij in zit.  

TIP! Om het u makkelijk te maken leest u stap 3 tot en met 5b eerst even door voordat u met stap 3 begint.

Stap 2

Zit de motor aan de rechterzijde druk dan op de knop omhoog.

Stap 5a

De zwart en wit/grijze kabels mogen afgeknipt en afgeplakt worden zodat deze geen contact kunnen maken.

Aanmelden van de afstandsbediening

Kies bij een afstandsbediening met meer kanalen het kanaal waar u het product op wil programmeren.   
De lampjes op de afstandsbediening geven het gekozen kanaal aan.

Sluit de netspanning aan van de zonwering welke u wenst te programmeren. De motor geeft nu 2x een piepsignaal.

Stap 3

Druk na het horen van het piepsignaal binnen 3 seconden 2x op de p2 toets. Doe dit niet te snel achter elkaar. De motor zal nu een korte beweging geven. 

Stap 4

Dit is alleen dicht bij de motor te horen.

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

Zit de motor aan de linkerzijde druk dan op de knop omlaag.

Stap 5b
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Aanmelden van de afstandsbediening

Indien u de verkeerde keuze heeft gemaakt kunt u bovenstaande procedure opnieuw doorlopen. De handzender dient wel eerst gereset te worden.

Stap 6

2

Voor een screen is het van belang dat de onderlijst circa 5mm van de gewenste onderpositie stopt.  
Bij een rolluik dient u er zorg voor te dragen dat de bladveren niet onder spanning staan. 

Instellen van de boven- en onderpositie

Druk 1x op de P2 (programmeer) toets. 

Stap 1

Druk 1x op de knop omhoog.

Stap 2

Druk 1x op de P2 (programmeer) toets. 

Stap 3

Stel nu eerst de bovenpositie in. Dit doet u door op de knop omhoog te drukken tot u de gewenste positie heeft bereikt.

Stap 4

Druk de stopknop 5 seconden in totdat deze de eindpositie vastzet. De motor geeft een reactie als deze de eindpositie heeft geregistreerd. 

Stap 5

Bepaal nu de onderpositie door de zonwering naar beneden te laten lopen tot de gewenste eindpositie is bereikt.  

Stap 6

Zorg ervoor dat de onderlijst vrij te bewegen is.

Druk de stop knop 5 seconden in totdat deze de eindpositie vastzet. De motor zal een reactie geven als deze de eindpositie heeft geregistreerd. 

Stap 7
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Resetten van de handzenders

Verwijder van alle overige zonwering (die worden bediend met een afstandsbediening) de voeding. 

Stap 1

3

Verwijder voor 5 seconde de netspanning van de zonwering welke u wil resetten.

Stap 1

Druk 1x op de P2 (programmeer) toets. 

Stap 3

Druk 1x op de stop toets.

Stap 4

Druk 1x op de P2 (programmeer) toets. 

Stap 5

Druk 2x op de P2 (programmeer) toets van de aangemelde afstandsbediening.

Stap 1

Druk 1x op de P2 (programmeer) toets van de nieuwe afstandsbediening.

Stap 2 

Ging er iets niet goed? Programmeer dan uw zonwering opnieuw door bovenstaande stappen nogmaals te volgen.

Aanmelden 2e afstandsbediening


