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Uw zonwering kan nu opnieuw ingesteld worden.

Druk 1x op de programmeertoets P2.

Stap 5

Druk 1x op de STOP toets. Dit is de middelste toets op de afstandsbediening.

Stap 4

Druk 1x op de programmeertoets P2.

Stap 3

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

Stap 2

Verwijder van alle overige op afstand bedienbare zonwering de netspanning.

Stap 1

Resetten van de handzender

Indien u een verkeerde keuze gemaakt heeft omtrent de draairichting, kunt u bovenstaande procedure vanaf stap 1 opnieuw volgen.

Wanneer de motor aan de rechterzijde zit drukt u 1x op de knop omhoog. 

Wanneer de motor aan de linkerzijde zit drukt u 1x op de knop omlaag. 

Middels deze stap bepaald u de draairichting.

Stap 5

Druk nadat de motor 2x een piepsignaal heeft gegeven, binnen 3 seconden 2x op de 
P2 toets. De motor zal hierna opnieuw een piepsignaal afgeven. De P2 toets kunt u 
achterop de afstandsbediening vinden zoals hiernaast rood omcirkeld staat.

Stap 4

Sluit de netspanning aan van de zonwering welke u zou willen programmeren. De motor zal nu 2x een piepsignaal afgeven (dit is alleen hoorbaar bij de motor)

Stap 3

Kies het kanaal waar u de zonwering op wenst te programmeren. Met een afstandsbediening dat meerdere kanalen ondersteunt kunt u het kanaal kiezen door 
middel van de knoppen links of rechts in te drukken. Het indicatielampje zal nu verspringen. Bij de DC 305/306 zitten de lampjes boven de knoppen, bij de 
DC250/251/90/92 zitten de lampjes onder de knoppen.

Stap 2

Verwijder van alle overige op afstand bedienbare zonwering de netspanning.

Stap 1

Aanmelden afstandsbediening.
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Wanneer de zonwering te ver naar beneden of boven gaat, dient u de afstelling aan te passen door middel van de stelstiften. Dit kunt u terugvinden in de 
handleiding voor het afstellen van een motor d.m.v stelstiften.

Indien de zonwering niet op de afstandsbediening werkt, kunt u het beste eerst een nieuwe batterij plaatsen om te kunnen uitsluiten dat het aan de batterij ligt. 

Als er meerdere zonwering producten reageren wanneer u de afstandsbediening gebruikt, en deze niet op het verzamelkanaal staat, dan heeft u tijdens het 
installeren meerdere producten op spanning laten staan. U dient dan alle zonwering te resetten en afzonderlijk opnieuw te programmeren. 

Wanneer de zonwering naar beneden gaat bij het indrukken van het pijltje welke naar boven wijst, kan het zijn dat u tijdens stap 5 van het blok 'aanmelden met 
de afstandsbediening' een verkeerde keuze heeft gemaakt. U dient de handzender te resetten en het proces vanaf stap 1 opnieuw te volgen.

Indien de motor geen piepsignaal geeft bij het op spanning zetten van de motor. Dient u de voeding te controleren. Het piepsignaal is alleen waarneembaar bij 
de motor.

Mogelijke storingen of problemen tijdens het programmeren

Uw 2e (nieuwe) afstandsbediening is nu gekoppeld.

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

Stap 2

Druk 2x op de Programmeertoets (P2) van de al werkende afstandsbediening. 

Stap 1

Aanmelden van 2e afstandsbediening
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