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Omschakeling tussen SOMloq en SOMloq2 codering 
In basis is deze zender gereed om te koppelen met een 128Bit ontvanger 
(SOMloq2) en zal de LED oranje/amber zijn. Door de drukknop langer vast te 
houden zal de LED rood worden en schakelt het betreffende zender-kanaal over 
op 64Bit (SOMloq1). 
Als de zender eerst aangeleerd wordt op een oude Sommer ontvanger 
(Somloq1 = ± 2 seconden drukken totdat led rood wordt) en je leert hem dan 
aan, op een nieuwe Somloq2 ontvanger, dan werkt de zender niet meer op de 
Somloq1 ontvanger omdat de zender via de terugkoppeling weet dat hij in mode 
Somloq2 zit. 
Als je dan 2 à 3 seconden drukt, gaat de zender niet naar Somloq1, maar gaat in 
repeteermode en zal gedurende ±15 seconden 5 keer zenden.  
Leer je hem eerst aan, op een Somloq2 dan moet je eerst 5 keer drukken op de 
zender voordat je hem terug in Somloq1 mode kan zetten en aanleren aan een 
Somloq1-ontvanger. Je moet dan zeker ook uit het bereik van de eerder 
aangeleerde Somloq2-ontvanger zijn, anders gaat de zender dan steeds, via de 
bi-directionele communicatie, eraan herinnerd worden dat hij in Somloq2 staat. 
 
 
Switching between SOMloq and SOMloq2 coding 
Basically, this remote is ready to be used with an 128Bit receiver (SOMloq2) and 
the LED light will be orange/amber. By holding down the button longer, the LED 
light will turn red and the remote will switch to 64Bit (SOMloq1) 
If the remote has been coupled to an older SOMloq1 receiver, and you then 
program it to the new SOMloq2 receiver, it will no longer function on the old 
receiver. 
If you then press down the button for 3 seconds, the remote will go to repeater 
mode and will transmit 5 times for about 15 seconds long. 
If you couple the remote with a SOMloq2 receiver first, then you must push the 
button 5 times before you can switch it back to SOMloq1 mode. When doing 
this, make sure to be out of the reach of your SOMloq2 receiver. 
 


