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Lees aandachtig de handleiding voor u begint met de afstelling van de motor.



1. Zet de motor onder spanning.  

2. Neem controle over de motor door 

gelijktijdig de Op- en Neer-toets in te 

houden. 

3. Controleer de draairichting. Indien de 

draairichting verkeerd staat, dien je deze te 

veranderen. Druk hiervoor 5 seconden op de 

My-toets. 

4. Afstellen van de eindpunten:

A. Automatische afstelling:

1. Druk de Op- en Neer-toets gelijktijdig in.

2. Ga verder naar stap C. 

B. Handmatig afstellen van het bovenste 

eindpunt (geen stoppen op onderlat):

1. Zet het rolluik op het gewenste bovenste 

eindpunt. 

2. Druk de My- en Neer-toets gelijktijdig 

in. De screen of rolluik loopt nu naar 

beneden. 

C. Bevestigen eindpunten:  

Druk 2 seconden op de My-toets. 

5. Programmeer de zender:  

Druk kort op de Prog-toets.

6. Toevoegen van een bijkomende zender: 

A. Druk 3 seconden op de Prog-toets van de 

reeds geprogrammeerde zender. 

B. Druk kort op de Prog-toets van de toe te 

voegen zender. 

Let op: Indien u werkt met een 

meerkanaalszender, zorg er dan voor dat 

u op het juiste kanaal staat. 

7. Wissen van een zender:

A. Druk 3 seconden op de Prog-toets van de 

te behouden zender. 

B. Druk kort op de Prog-toets van de te 

wissen zender. 

Let op: Indien u werkt met een 

meerkanaalszender, zorg er dan voor dat 

u op het juiste kanaal staat.
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8. Programmeren van een zender wanneer de 

eindafregeling vooraf al in orde is:

A. Zet de motor onder spanning.

B. Zet de zender op het juiste kanaal en 

neem controle over de motor door de Op- 

en Neer-toets gelijktijdig in te houden.

C. Druk kort op de Prog-toets om de zender 

te programmeren. 

9. Tussenpositie (My):

A. Instellen tussenpositie:

1. Zet de screen of rolluik op de gewenste 

plaats.

2. Druk 5 seconden op de My-toets om de 

tussenpositie te bevestigen.

B. Gebruik tussenpositie:  

Druk kort op de My-toets.

C. Wissen tussenpositie:

1. Zet uw screen of rolluik op de ingestelde 

tussenpositie door kort op de My-toets te 

drukken.

2. Druk 5 seconden op de My-toets om de  

ingestelde tussenpositie te verwijderen. 

10. Geheugen volledig wissen (RESET):

A. Doe een dubbele spanningsonderbreking: 

1.  Zet 3 seconden de spanning af

2. Zet 8 seconden de spanning op

3. Zet 3 seconden de spanning af

4. Zet de spanning op

B. Druk 8 seconden op de Prog-toets.
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