
ZELFLERENDE HANDZENDER “Qzero”
CONTROL SELF-LEARNING “Qzero”

INSTRUCTIES

Procedure voor het kopieren:
1. Druk op knop 1 van de “Qzero” en houd deze
ingedrukt en druk gelijktijdig 4 maal op knop 2.
2. Laat beide knoppen los waardoor de LED iedere 2
seconden snel zal knipperen
3. Plaats de originele handzender aan de linker zijde
tegen de “Qzero” (zie afbeelding hier boven)
4. Druk op de knop van de originele handzender die U
wilt kopieren en houd deze vast totdat de LED op de
“Qzero” sneller gaat knipperen. Dit betekend dat de
code is aangeleerd. Dit kan enkele seconden duren.
5. Terwijl de LED knippert, druk op de knop van de
“Qzero” waar u de nieuw aangeleerde code wilt
opslaan, totdat de LED uit gaat.
6. Reguleer de intensiteit van het signaal met het juiste
apparaat (Sice Intensity Shooter code 6900273 of
Sniffer code 4790783) op de compensator binnen in de
handzender.*
*Voor deze procedure is een ceramische
schroevendraaier noodzakelijk.

NOTITIE:
- Is de procedure niet succesvol of ontstaat er een fout,
wacht dan even om vervolgens overnieuw te beginnen
met de procedure bij punt 1.
- Het geheugen van de “Qzero” is volledig
overschrijfbaar.
- Om de andere kanalen van de “Qzero” te
programmeren, herhaal de precedure vanaf het begin
(punt 1).

Batterij vervangen.
Lift het plastic front van de “Qzero” met een
schroevendraaier.
De afstandsbediening “Qzero” is voorzien van een type
23A (12V) Alkaline batterij.
- Houdt rekening met de polariteit bij het vervangen van
de batterij.
- Houdt de batterij weg van kinderen.
- Werp oude batterijen niet weg maar lever deze in bij
de erkende batterij inzamel punten.

NL OPERATION MANUAL

Procedure to copy:
1) Press and retain pressed the “Qzero” 1st button and
at the same time press 4 times the 2nd button.
2) Release both buttons. So the “Qzero” LED will emit a
quick flash every 2 sec.
3) Place the original remote control to clone perpendi-
cular to the “Qzero” on its left side (see picture).
4) Press and retain the button to copy of the original re-
mote control and wait till the LED of the “Qzero” chan-
ges the way to flash (faster), it means that the code has
been learnt. This may take a few seconds.
5) While the LED flashes, press the “Qzero” button
where you want to store the
code just copied, until the LED switches off.
6) Adjust the intensity of the signal using the proper
tool (Sice Intensity shooter code 6900273 or Sniffer
code 4790783) on the compensator inside the remote
control.*
* For this procedure a ceramic screwdriver is necessary.

NOTE:
- If the procedure is not successful or some errors occur,
please wait some second and start the procedure again
from point 1.
- “Qzero” memory is completely rewritable.
-To program the others channels of“Qzero”, repeat the
same procedure from the beginning (point 1).

Battery replacement
Lift the frontal plastic through the “Qzero” remote con-
trol split, using a screwdriver to lever.
The Remote control “Qzero” is powered by a 12v 23A
Alkaline battery.
- When replacing the battery, check the right polarity -
Keep the batteries out of the reach of children.
- Do not dispose into the environment the used batteri-
es: take damage batteries in the waste disposal centers.
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