
Programmering Cardin S449 & S486 handzenders

Na 5 seconden inactiviteit geeft de ontvanger een lang geluidssignaal om het einde van de inleer-modus aan te geven.

Programmeren via een radio-ontvanger

1. Open de behuizing van de ontvanger.
2. Houdt de knop « MEMO » op de printplaat ingedrukt, een LED zal langzaam gaan knipperen.
3. Neem de nieuwe handzender en druk op de toets die u wilt aanleren: de LED zal uit gaan.
4. Laat de knop « MEMO » en de toets van uw handzender los, de LED op de printplaat begint weer te knipperen.
5. Druk opnieuw op dezelfde toets van de nieuwe handzender, de LED gaat uit ter bevestiging van de registratie van de handzender.
6. Herhaal deze handeling voor iedere toets en/of handzender die u wilt registreren in de ontvanger.

Programmeren via een bestaande handzender :

Zorg dat U met beide handzenders binnen het bereik van de ontvanger bent. Houdt er ook rekening mee dat de
motor tijdens deze procedure kan gaan werken waardoor de poort/deur in beweging komt!

CH A

CH B
CH CCH D

CH ACH B

Bestaande (reeds geprogrammeerde) handzender. Nieuwe handzender.

1 Druk met een pen (paperclip) op de
verborgen schakelaar (gaatje in de
handzender).
De ontvanger geeft een kort geluids-
signaal.

2 Druk op de toets van de handzender
die al in gebruik is. De ontvanger geeft
een kort geluidssignaal : de ontvanger is
in inleer-modus gedurende 5 seconden.

3 Neem een nieuwe handzender en
druk op de toets die u wilt registreren.
De ontvanger geeft 2 korte geluidssignalen
ter bevestiging van registratie
van de nieuwe handzender.

LET OP :
bij 2 knoppen positie
kanaal A = Links
kanaal B= Rechts

LET OP :
bij 4 knoppen positie
kanaal A = Links boven
kanaal B = Links onder
kanaal C = Rechts boven
kanaal D = Rechts onder


