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Algemene waarschuwing 
Als u het Verano® product zelf monteert, is dat voor uw eigen risico. Gebruik deze instructie slechts als een hulpmiddel en alleen bij montage van dit 
specifieke Verano® product. Mocht u er zelf niet uitkomen, dan kunt u altijd kiezen voor  professionele montage. Het montageteam van uw Verano® 
partner staat graag voor u klaar.

Pas op voor beschadigingen
Gebruik geen mes of ander scherp voorwerp bij het openen van de verpakking. De inhoud zou beschadigd kunnen raken. Leg de inhoud op een 
zachte ondergrond.  
Pas op wanneer u gaat boren. Vallend boorgruis kan beschadigingen veroorzaken.

Controleer of de gevel vlak is.

Drukfouten, fouten en technische wijzigingen voorbehouden.

General warning
Mounting the Verano® product yourself is at your own risk. Only use this instruction as a tool and for the mounting of this specific Verano® product. 
If you cannot mount the product yourself, you can always opt for professional mounting. The mounting team of Verano® is pleased to help you.

Be careful for damages
Don’t use a knife or any other sharp object when opening the packing. This may cause damage to the content of the package. Put the content of the 
package on a soft surface. 
Be careful when drilling, falling drill cuttings can cause damages.

Check if the façade is flat and smooth.

Printing errors, errors and technical changes reserved.

Warnhinweise
Wenn Sie das Verano®-Produkt selbst montieren, ist das Ihr eigenes Risiko. Verwenden Sie diese Anleitung nur als ein Hilfsmittel und nur bei der  
Montage dieses spezifischen Verano® Produkts. Wenn es Ihnen nicht selbst gelingt, dann können Sie sich immer für professionelle Montage  
entscheiden. Das Montageteam Ihres Verano®-Händlers steht Ihnen gerne bereit.

Vorsicht vor Beschädigungen
Verwenden Sie beim Öffnen der Verpackung kein Messer oder einen anderen scharfen Gegenstand. Der Inhalt könnte
beschädigt werden. Legen Sie den Inhalt auf eine weiche Unterlage.
Vorsicht beim Bohren. Fallender Bohrstaub kann Beschädigungen verursachen.

Überprüfen Sie, ob die Fassade eben ist.

Druckfehler, Fehler und technische Änderungen vorbehalten.

Avertissement général
Vous montez le produit Verano® vous-même à vos propres risques. Les présentes instructions ne constituent qu’une aide au montage du produit 
Verano® concerné. Si vous ne parvenez pas à monter ce produit vous-même, faites appel à un professionnel. L’équipe de montage de votre revendeur 
Verano® est à votre disposition.

Prenez garde à ne pas endommager le produit
N’utilisez pas de couteau ni d’autre objet tranchant pour ouvrir le paquet, afin de ne pas endommager le contenu. Disposez le contenu sur une  
surface douce.
Soyez prudent lorsque vous percez des trous. La chute des débris de forage peut provoquer des dégâts.

Assurez-vous que la façade sont plans.

Erreurs d’impression, erreurs et modifications techniques réservées.

Advertencia general
Instalar el producto de verano por tu cuenta corre bajo tu propio riesgo. Usa este manual como una herramienta de ayuda y únicamente para la 
instalación de este producto específico de Verano. Si no puedes instalar este producto por ti mismo, siempre puedes optar por la instalación  
profesional. El equipo de instaladores de tu distribuidor Verano estará encantado de ayudarte.

Cuidado con los posibles daños en el producto
No uses un cuchillo o cualquier otro objeto afilado a la hora de abrir el embalaje. Esto puede causar daños en el contenido
del paquete. Coloca el contenido en una superficie suave.
Cuidado con los restos que caigan a la hora de taladrar, esto también puede causar daños en el producto.

Comprueba que la fachada esté completamente plano.

Sujetos a erratas, errores y modificaciones técnicas.
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Verano artikel nr. Description BOM ID
7982-2-35016 DIN 7982 3,5 1
SC.550.80.04.XX 1662-022 2
EB.10.00.00.00 EB.10.00.00.00 3
SC.550.80.00.00 1662-014 4
SC.550.30.63.00 1705-007 5
EB.10.51.110.01 Somfy serie 50 6
SL.550.60.60.00 1662-019 7

1662-100 8
1662-103 9
1662-101 10
1662-102 11

SC.550.30.00.00 1705-008 12

Verano artikel nr. Description BOM ID
RC.726.28.66 kogellager 6001-z 13
SC.550.80.01.xx 1662-026 14
7982-2-35016 DIN 7982 3,5 15
SC.540.20.00.00 1662-005 16

1662-106[1] 17
1662-004[1] 18
1662-104-01 19
1662-105[1] 20

SC.540.20.00.00 1662-006 21
SC.540.20.00.00 1662-007 22
7982-2-35095 DIN 7982 3,5 23

4
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Rolluiken en V550 - Ritzscreen®  
Handleiding BLE motor

31822620-210525

M O T O R S

www.brel-home.com 

INSTALLATIE
HANDLEIDING
Handleiding Brel Bi-directionele motor

Lees de handleiding alvorens u 
begint met de installatie. Als de 
instructies niet worden opgevolgd 
kan dit leiden tot defecten welke 
niet onder garantie kunnen worden 
geclaimd.
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Inhoudsopgave

2

Technische gegevens/bereik/opladen van de motor 4 

Functies afstandbediening 5

5

Waarschuwing

Sta niet toe dat kinderen met 
de bedieningsapparatuur spelen. 
Houd afstandsbedieningen buiten 
bereik van kinderen. Kinderen kunnen 
het gevaar niet herkennen 
van de elektronische 
apparaten en mogen er daarom 
niet mee werken.

Bekabeling/motorinstallatie en compatible met hub

Waarschuwingen

Instellingen

Plaats de motor niet in 
een vochtige omgeving

De motor moet beschermd 
worden tegen water en 
andere vochtige invloeden

De motor moet correct 
worden geïnstalleerd

Brel Motors verklaart dat de 
motor is gefabriceerd volgens 
de CE standaard 1999/5/EC 
norm

De antenne moet in goede conditie 
verkeren. Kort deze niet in. Zorg 
ervoor dat de antenne niet in 
contact komt met andere metalen. 
indien dit toch gebeurt zal dit de 
functie beïnvloeden

Bewaar deze handleiding zodat u in de toekomst deze kunt raadplegen.

Pagina 2

3
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Pagina 3

Bedrading

Installatie van de motor

Deze installatie is meestal al uitgevoerd in de fabriek.

Plaats de adapter en de meenemer aan de motor en zet de meenemer vast met de clip.

Installeer de motor met de motorsteunen en wees er zeker van dat dit goed vast zit.

Monteer de motor in de buis van de zonwering

Oplaadplug

P1

Antenne

Rolluiken en V550 - Ritzscreen®
Handleiding BLE motor
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Pagina 4

Technische data van de motor 
10Nm

Zwaar gebruik:
- 20°C tot +70°C

Normaal gebruik:
- 10°C tot +40°C

Temperatuurbereik van de motor

Kan tot op 20 kanalen huisvesten

L2 = 20 meterL1 = 100 meter

Bereik

Opladen van de motor

De motor moet opgeladen worden met een DC-212(EU), DC-213(UK) or DC-200 (US).

Wanneer de batterij leeg is, piept de motor 5 keer.

Als de motor aan het laden is, is de LED verlichting rood. Wanneer de motor vol is, is de LED verlichting 
groen. 

433MHZ

BINNENBUITEN

Voltage motor     DC 12V  

Oplaad voltage      DC 12.6V  

Maximale oplaad Amperage   2 A  

Vermogen     26 W 

Draaisnelheid  10Nm 

Snelheid       08-09-10 tpm 

Amperage    2.20 A 

Vocht en stofbescherming   IP 44  

20Nm

    DC 12V  

  DC 12.6V  

 2 A  

   50 W 

  20Nm  

  10 tpm  

  4.10 A  

 IP 44  

Rolluiken en V550 - Ritzscreen®
Handleiding BLE motor
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Pagina 5

Functions Remote Control

P2 P2

M

Programmeer 
Toets P2

DD-115

Verbinding tot stand brengenStap 2

Stap 1

3

1

2
4 5

Er zijn twee P2 toetsen het maakt niet uit welke u gebruikt

Huidige
 kanaal

Kanaal +C+

Omhoog

Stop

Omlaag

Kanaal - C-

Het programmeren van de eerste afstandsbediening/kanaal
De afstandsbediening kan op 15 kanalen uitzenden en dus ook meerdere motoren aansturen. 
Kies daarom eerst het gewenste kanaal bij het desbetreffende product/motor. Kies een vrij 
kanaal. Wij adviseren 1 motor per kanaal.

De afstandsbediening heeft een kanaal 0. Alle motoren die op kanaal 1-15 zijn 
geprogrammeerd staan automatisch op kanaal 0.
Wanneer achteraf blijkt dat u bij een product het verkeerde kanaal hebt geprogrammeerd, ga dan 
naar Resetten naar fabrieksinstellingen.

Selecteer het gewenste kanaal

    STOP      totdat      2x

Houd de P1 toets ingedrukt totdat de 
motor op/neer beweegt.

Houd de stop toets ingedrukt totdat de 
motor 2x op/neer beweegt.

afstandsbediening/
kanaal is toegevoegd

Als er GEEN eindposities zijn ingesteld dan zal de motor in de puls mode bewegen. Ga dan naar stap 3.
Als er eindposities zijn ingesteld controleer dan de eindposities. Indien juist ga dan naar stap 5.
Waarschuwing: Als de eindposities niet goed zijn ga dan naar optie A

Indien u niet binnen 10 seconden begint met programmeren dan zal de motor uit de programmeer modus gaan.
Tijdens het programmeren dient u de toets kort in te drukken. Indien u deze lang dient vast te houden staat dit 
vermeld
De motor bevestigd iedere afgeronde stap met een op en neer beweging     .
Als een procedure niet gaat zoals gepland, wacht dan 20 seconden en begin dan opnieuw.

(  )

     P1      totdat    

P1

Rolluiken en V550 - Ritzscreen®
Handleiding BLE motor
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Pagina 6
De draairichting omdraaien (alleen indien deze niet goed is)Stap 3

Druk tegelijk de OP en NEER 
toets in, totdat de motor 
op/neer beweegt.

De draairichting van de 
motor is aangepast.

Alleen mogelijk indien er geen eindposities zijn ingesteld

totdat 1x 

Het instellen van de eindpositieStap 4

Druk tegelijk op de omhoog 
en stop toets totdat de motor 
2x op/neer beweegt

De bovenste positie 
is ingesteld

1. Instellen van de gewenste bovenpositie
STOP 2x totdat

Gebruik de bedieningsknoppen 
om de motor op de gewenste 
bovenste positie te zetten 

Om de motor continue te bewegen: druk 3 seconden op de OP of NEER toets (LET OP! Druk tijdig op STOP)
Om de motor één stapje te bewegen: druk kort op de OP of NEER toets

Instellen van de favoriete positie (indien gewenst)Stap 5  

P2

1x P2              1x 1x STOP          1x 1x STOP        2x  

Ga naar de 
Gewenste 
favoriete
positie

Druk op de P2 toets. De 
motor beweegt op/neer

Druk op de STOP toets. De 
motor beweegt op/neer

Druk op de STOP toets. De motor 
beweegt 2x op/neer

Houdt de stop toets 3 seconden ingedrukt om naar de favoriete positie te gaan.

Herhaal deze procedure om de favoriete positie te verwijderen. 

2. Instellen van de gewenste onderste positie

Gebruik de bedieningsknoppen 
om de motor op de gewenste 
onderste positie te zetten 

Druk tegelijk op de stop en omlaag toets 
totdat de motor 2x op/neer beweegt

De onderste positie is 
ingesteld

STOP 2x totdat

De motor is nu klaar voor gebruik

Als u niet tevreden bent met de ingestelde eindposities, ga dan naar optie A, of naar het 
Resetten van de motor.

Rolluiken en V550 - Ritzscreen®
Handleiding BLE motor
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Het aanpassen van de onderste positie

Indien het bijstellen niet mogelijk is ga dan naar het resetten van de motor.

Houdt stop en omlaag 
ingedrukt totdat de motor 
op/neer beweegt.

Ga naar de nieuwe 
onderste positie

Houdt stop en omlaag 
ingedrukt totdat de motor 2x 
op/neer beweegt.

STOP STOPtotdat totdat 2x

Optie A   

Indien het bijstellen niet mogelijk is ga dan naar het resetten van de motor.

Extra instellingen

Houdt stop en omhoog 
ingedrukt totdat de motor 
op/neer beweegt.

Ga naar de nieuwe 
bovenste positie

Houdt stop en omhoog 
ingedrukt totdat de motor 
2x op/neer beweegt.

Het aanpassen van de bovenste positie

STOP STOPtotdat totdat 2x

Druk op de P1 totdat de 
motor op/neer beweegt

Druk stop B totdat de motor 2 keer 
op/ neer beweegt.

Een nieuwe 
afstandsbediening/kanaal 
is toegevoegd

P1 a 2x

(Indien de oude zender kwijt of kapot is)

b

STOP btotdat totdat

Optie B   Het aanmelden van een extra afstandsbediening/kanaal
Alleen mogelijk indien de eindposities zijn ingesteld

= Bestaande afstandsbediening/kanaal = Nieuwe afstandsbediening/kanaala bb

P2 a
P2 a P2 b

Druk op de P2 van A toets. De 
motor beweegt op/neer

Druk op de P2 van A toets. 
De motor beweegt op/neer

Druk op de P2 van B toets. De 
motor beweegt op/neer

Afstandsbediening/
kanaal b is 
toegevoegd

P2 a P2 a P2 b 2x

Puls mode gedeactiveerd

Puls mode gedeactiveerd

Houd de omhoog en omlaag toets vast 
totdat de motor op/neer beweegt

Druk 1x op de stop toets

Optie C Puls mode

Wees er zeker van dat de afstandsbediening op het juiste kanaal staat.

Methode 1

Methode 2

totdat

Om een zender/kanaal te verwijderen herhaal de procedure

Om een zender/kanaal te verwijderen herhaal de procedure

2x

Rolluiken en V550 - Ritzscreen®
Handleiding BLE motor
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Pagina 9
Functies van de P1 toets

De motor beweegt omhoog, stopt of beweegt omlaag als u de P1 toets indrukt
Alleen als de eindposities ingesteld zijn

Druk 1 keer kort op de P1 toets

1x P1           

 kan worden gebruikt als bedieningsknop in geval van nood

Verwisselen van de batterij

P2 P2

M

P2 P2

M

P2 P2

M

BREL
powered by

Model:DD2702H
Fifteen-Channel Emitter

433MHz
CR2450 3.0V
0.7276243084

Uitschakelen van de ontvanger

Houd de P1 toets vast tot de motor voor de 2de keer op/neer bewogen 
heeft. Om de ontvanger weer te activeren druk 1 keer kort op de P1

De ontvanger is 
uitgeschakeld

Om opnieuw te activeren, druk eenmaal kort op P1.

Wisselen van de draairichting

Houd de P1 toets vast to de motor voor de 3de keer op-neer 
bewogen heeft.

De draairichting is 
omgedraaid

Resetten naar fabrieksinstellingen

Houd de P1 toets vast tot de motor voor de 4de 
keer op/neer bewogen heeft.  

Reset naar fabrieksinstellingen

Om de motor opnieuw te programmeren ga naar stap 1

CR2450
LITHIUM BATTERY

CR2450
LITHIUM BATTERY

3V3V

totdat

totdat

totdat

Brel Nederland B.V. is geregistreerd volgens de richtlijnen van normering 2012/19/EU inzake batterijen 
en accu's (de batterijrichtlijn) in het VattG van Nederland. De verplichtingen worden gedekt door 
deelname aan het collectieve systeem. Brel Nederland B.V. is ingeschreven in het register van We Cycle 
nrCO00010881 en het Stibat nr. 40350

Voor BelgiëBebat nr 522210 en Recupel nr 940883.

Rolluiken en V550 - Ritzscreen®
Handleiding BLE motor
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Rolluiken en V550 - Ritzscreen®  
Motorafstelling BLE45-20

31822620-210414

Handleiding Brel Bi-directionele Radio motor met Lithium-ion batterij 
Type BLE45-20 

Lees de handleiding alvorens u begint met de installatie. Als deze instructie niet wordt gevolgd, 
kan dit leiden tot schade waarbij er geen aanspraak gemaakt kan worden op de garantie. 

Waarschuwing: 
Kinderen kunnen de gevaren van deze elektrische apparatuur niet herkennen en mogen er daarom ook niet mee werken. 
Het is belangrijk om deze handleiding nauwkeurig te volgen voor uw eigen veiligheid. 

1. Werk niet met de motor in vochtige omgevingen.
2. De motor dient correct te worden geïnstalleerd.
3. Houd de antenne in een goede conditie en kort deze niet in.

De antenne mag niet in aanraking komen met andere
metalen onderdelen anders zal de werking verminderen.

4. De motor moet beschermd worden tegen directe vochtige invloeden.
5. BREL-Motors verklaart dat deze motor is gemaakt volgens de richtlijnen van de CE normering 1999/5/EC.

Brel Nederland B.V. is geregistreerd volgens de richtlijnen van normering 2012/19/EU inzake batterijen en accu's. (de batterijrichtlijn) 
in het VattG van Nederland. De verplichtingen worden gedekt door deelname aan het collectieve systeem. 
Brel Nederland B.V. is ingeschreven in het register van We Cycle nr CO00010881 en het Stibat nr. 40350. 

Technisch gegevens van de motor BLE45-20
 Voltage motor: DC 12V 
 Oplaadvoltage: DC 12,6V
 Maximale ampère oplader: 2A
 Vermogen: 50W 
 Draaimoment: 20Nm
 Toerental: 10rpm
 Stroom: 4,10A
 Vocht- en stofwerendheid: IP44 
 Opslagcapaciteit zenders is maximaal 20 kanalen
 Werkbereik van de motor:

o Zwaar gebruik: -10℃ tot +40℃
o Normaal gebruik : -20℃ tot +70℃

BLE45-20 

Scan hier de QR code om de handleiding  
te downloaden en instructie filmpjes te bekijken
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Rolluiken en V550 - Ritzscreen®
Motorafstelling BLE45-20

Functies afstandsbediening Wisselen batterijen 

DD-2702

Werkt met alle type DD zenders: 

 Bereik
L1 = 100 meter L2 = 25 meter 

 Opladen van de motor 

Als oplader voor de BLE35 en BLE45 enkel de DC-212 (12.6V) gebruiken.
De batterij is vol wanneer het lampje op de oplader DC-212 verandert van rood naar blauw.  
Zorg ervoor dat tijdens de installatie de motor voldoende is opgeladen. Let er op dat de motor niet bediend wordt tijdens het opladen. 

Functies
BLE16  

Oplaadpunt -----------  
P1 ---------------- 

BLE35 BLE45

Antenne -------------- 
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Installatie van de motor 
Bevestig de adapter en meenemer aan de motor en plaats de clip op het einde van de motor zodat de meenemer 
niet van de motor kan lopen. 
Plaats de motorsteun in het product en zorg ervoor dat deze goed vast zit. 
Plaats de motor in de buis van het product. (Deze handelingen zijn meestal reeds in de fabriek gedaan). 
Tijdens het programmeren van de motor moet de volgende handeling binnen 10 sec. verricht zijn.  
Na 10 sec. zal de motor de programmeermode verlaten. 

NOODBEDIENING:  
Als er een zender is ingelezen en de eindposities zijn bepaald in de motor, kunt u de P1 toets gebruiken als bedieningstoets. 

 Stap 1  Het inlezen van de eerste zender/kanaal in het geheugen van de motor 

P1 tot  STOP tot 2x  

OK 
De P1 toets ingedrukt houden totdat het De STOP toets ingedrukt houden totdat Zender/kanaal 
product op en neer beweegt en piept  de motor 2x op en neer beweegt en 3x piept. is ingelezen.  

Als er GEEN eindposities ingesteld zijn, zal het product in de puls / stap bediening bewegen. Ga dan naar STAP 2. 
Als er WEL eindposities ingesteld zijn, zal het product doorlopen naar zijn eindpositie. Ga naar STAP 4. 
LET OP: Het kan zijn dat niet de juiste eindposities ingesteld zijn. Ga dan naar OPTIE A.  

______________________________________________________________________________ 
Stap 2  Aanpassen van de draairichting (Alleen als de draairichting niet klopt) 
Alleen mogelijk als er geen eindposities ingesteld zijn, anders eerst Optie B (Wissen eindposities), 
daarna pas Stap2. 

▲+▼ 1x  

OK 
Druk OMHOOG en OMLAAG toets in, De draairichting van 
totdat het product op en neer beweegt. de motor is goed.  

Stap 3  Het instellen van de eindpositie

1. Stel de gewenste boven positie in.
 ▲+ STOP 2x  

OK 
Zet het product met de BEDIENINGS-  Druk OMHOOG en STOP toets tegelijk in.   De gewenste boven-  
toetsen, op de gewenste boven positie. Het product beweegt 2x op en neer en piept 3x. positie is ingesteld.  
2. Stel de gewenste onder positie in.

 STOP+▼ 2x  

OK 
Zet het product met de BEDIENINGS-  Druk OMLAAG en STOP toets tegelijk in.  De gewenste onder- 
toetsen, op de gewenste onder positie. Het product beweegt 2x  op en neer en piept 3x. positie is ingesteld.  

Rolluiken en V550 - Ritzscreen®
Motorafstelling BLE45-20
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Stap 4 Het instellen van de tussenpositie (Indien gewenst) 
 1x P2 1x  1x STOP 1x  1x STOP 2x  

OK 
Ga naar de Druk 1x P2 toets in.  Druk  1x STOP toets in. Druk 1x STOP toets in.  
gewenste Het product beweegt Het product beweegt 1x  Het product beweegt 2x  op en 
tussenpositie. 1x op en neer en piept 1x. op en neer en piept 1x. neer en piept 3x ter bevestiging. 

Houd STOP eerst 3 sec. ingedrukt, om naar de ingestelde tussenpositie te gaan. 

EXTRA INSTELLINGEN

Optie A Het bijstellen van de boven positie 
Indien het bijstellen niet mogelijk is, gaat u naar Optie B, vervolgens naar Stap 3. 

 STOP +▲ tot   STOP +▲ tot 2x  

Ga naar de reeds Druk tegelijk stop en omhoog Ga naar de nieuwe Druk tegelijk stop en omhoog toets  
ingestelde boven- toets in, totdat de motor   boven positie. in, totdat motor 2x beweegt en 3x piept. 
positie.    1x beweegt en 1x piept.  

Het bijstellen van de onder positie 
Indien het bijstellen niet mogelijk is, gaat u naar Optie B, vervolgens naar Stap 3.

 STOP +▼ tot    STOP +▼ tot 2x  

Ga naar de reeds Druk tegelijk stop en omlaag Ga naar de nieuwe  Druk tegelijk stop en omlaag toets 
ingestelde onder- toets in totdat de motor 1x onder positie.  in, totdat motor 2X beweegt en 3x piept. 
positie.  beweegt en 1x piept. 

 Optie B Het wissen van de eindposities 

1x P2 1x  1x ▼  1x  1x P2 2x  

OK 
Druk 1x op de P2 toets.  Druk op de omlaag toets. Druk 1x op de P2 toets.  De eindposities zijn 
Het product beweegt op Het product maakt 1x een   Het product maakt 2x een   nu verwijderd uit   
en neer en 1x piept. op-neer beweging en 1x piept. op-neer beweging en 1x piept. het geheugen. 

Optie C Wissen tussenpositie 

1x P2 1x       1x STOP 1x  1x STOP 1x  

OK 
Druk 1x P2 toets in.  Druk 1x STOP toets in.  Druk 1x STOP toets in.  
Het product beweegt Het product beweegt Het product beweegt 1x op en neer 
1x op en neer en piept 1x. 1x op en neer en piept 1x. en piept 1x ter bevestiging. 
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Optie D   Nieuwe zender/kanaal inleren met behoud van eindafstelling.  
Alleen mogelijk als de eindafstelling is ingesteld. 

= Reeds bestaande zender/kanaal = Nieuwe zender/kanaal 

Methode 1 

P2 a  tot  P2 a tot  STOP b tot 2x  

OK 
Druk P2 toets van a in.  Druk P2 toets van a in.  Druk STOP toets van b in. De zender b 
Het product beweegt 1x  Het product beweegt 1x  Het product beweegt 2x  is toegevoegd  
op en neer en piept 1x.  op en neer en piept 1x.  op en neer en piept 3x.  

Door bovenstaande te herhalen kunt u de nieuwe zender/kanaal weer verwijderen. 

Methode 2 

P2 a tot 1x   P2 a tot 1x  P2 b tot 2x  

OK 
Druk P2 toets van a in.  Druk P2 toets van a in.  Druk P2 toets van b in.  De zender b 
Het product beweegt 1x  Het product beweegt 1x  Het product beweegt 2x  is toegevoegd  
op en neer en piept 1x.  op en neer en piept 1x.  op en neer en piept 3x.  

Door bovenstaande te herhalen kunt u de nieuwe zender/kanaal weer verwijderen. 

Methode 3 (In geval dat de oude zender zoek of defect is) 

P1    tot   1x        STOP b tot 2x  

OK 
Druk P1 toets van a in of spanning op de Druk 1x STOP toets van b in. Het  product De zender b 
motor. Het product beweegt 1x op en  beweegt 2x op en neer en piept 3x. is toegevoegd 
neer en piept 2x.    

Door bovenstaande te herhalen kunt u de nieuwe zender/kanaal weer verwijderen.  
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 EXTRA FUNCTIES P1 toets Te gebruiken zonder zender als bedieningsknop

1x P1 

Het product gaat omhoog, stopt of gaat omlaag bij 
indrukken P1, alleen als de eindposities ingesteld zijn. 

Druk 1x P1 op de motor in. 

Uitschakelen van de ontvanger 

P1, (6 sec.) 2e x  

OK 
Druk P1 en houd vast, totdat het product De ontvanger is 
voor de 2e x op en neer beweegt en 2x piept. uitgeschakeld. 

Om de ontvanger weer te activeren, dient u P1 1x kort in te drukken. 

Draairichting veranderen 

P1, (10 sec.)  3e x  

OK 

Druk P1 en houd vast, totdat het product De draairichting 
voor de 3e x op en neer beweegt en 3x piept. is veranderd. 

 Resetten naar fabrieksinstellingen 

P1, (14 sec.)  4e x  

OK
Druk P1 en houd vast, totdat het product Reset naar fabrieksinstellingen. 
voor de 4e x op en neer beweegt en 4x piept. 
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