
1- Pak de MASTER zender (die reeds geprogrammeerd is) en een nieuwe, nog niet geprogrammeerde zender, en leg deze
op een afstand van 3-5 cm tegen over elkaar. (zie afbeelding)

2- Druk op de knop van de MASTER zender en houd deze ingedrukt.

3- Druk vervolgens op de knop van de nieuwe handzender (SLAVE) die U wilt aanleren, en houd deze ingedrukt.

4- Door het knipperen van de LED op de nieuwe handzender wordt de voortgang van de procedure weergegeven.

5- Na het doven van de LED op de nieuwe zender (na ca. 3 sec.) is de knop op de nieuwe zender gelĳk gecodeerd aan de
knop van de MASTER zender.

6-Wil de nieuwe zender nog niet functioneren op de ontvanger, herhaal dan bovenstaande procedure nogmaals.

Ontvanger BE27L en BE40L (aanleren)

Hoe kan ik een zender op de ontvanger aanleren?

Hoe kan ik extra zenders programmeren?

Aanleren van een zendercode

1- Druk op de genoemde ontvanger kort op de programmeer-knop. De rode LED brand voor ca. 15 seconden.
(aanleer-modus)

2- Druk vervolgens op een afstand van 3 tot 4 meter van de ontvanger, op de knop van de zender die geprogrammeerd
moet worden, tot de LED uit gaat.

LET OP: Wordt de zender te dicht bĳ de ontvanger geprogrammeerd, kan een overstuurd signaal aangeleerd
worden waardoor de reikwĳdte negatief beïnvloed wordt.

1. Knop op ontvanger drukken

1. Knop op MASTER ingedrukt houden.

Hoe kan ik extra zenders programmeren?

2. LED gaat branden

3. Knop op zender drukken

2. Knop op SLAVE ingedrukt houden.

3. LED gaat knipperen en dooft later.

4. Aansluitend knoppen los laten.
Kopieer-proces is voltooid

Met een eerste handzender geprogrammeerd op de ontvanger, is een MASTER handzender gecreëerd. Iedere handzender komt
vanaf de fabriek met een eigen, unieke code. Maar door de code van een MASTER handzender over te zetten naar een nieuwe
handzender, kan eenvoudig nieuwe handzenders bĳ geprogrammeerd worden.


