
Gebruiksaanwijzing code-lerende ontvangers 1 t/m 4 kanaals 
 

 
 
1. ALGEMENE INFORMATIE 
 
De ontvanger heeft een rode voedingsled en een gele statusled. 
De voedingsled brand als de spanning aangesloten is. 
In normaal bedrijf zal de statusled op een geldige ontvangstcode knipperen. 
 
2. WISSEN CODES 
 
De ontvanger is vanaf de fabriek ingeleerd met een standaard code. 
Wij adviseren deze code voor ingebruikname als volgt te wissen: 
 
Druk één van de drukschakelaartjes in. 
Na ongeveer 3 seconden zal de LED bij het ingedrukte schakelaartje aan gaan. 
Laat in dit geval het drukschakelaartje NIET los. 
Wacht totdat alle LED's aan gaan. 
Zodra alle leds aan zijn, kunt u het schakelaartje loslaten. 
Eventuele latch functies zijn ook gereset naar puls. 
 
3. CODE INLEREN 
 
Verander de standaard instelling van de 10-polige dip-switch schakelaar (indien 
aanwezig) in de zender in een persoonlijke code. 
Nu kunt u overgaan tot het inleren van uw zenderfuncties in de ontvanger: 
 
• Druk de knop van de in te leren zenderknop in en houdt deze ingedrukt. 

Dit voorkomt dat eventuele vreemde signalen ingeleerd kunnen worden. 
 

• Druk vervolgens het schakelaartje bij het corresponderende relais kortstondig 
(ongeveer 1 seconde) in en na loslaten zal het relais schakelen en bijbehorende LED  



gaan branden. Hiermee is de code ingeleerd. 
 

• Herhaal deze procedure voor de overige zenderknoppen en relais. 
 
Verdeeld over alle relais kunnen 32 verschillende codes ingeleerd worden. 
Een bepaalde code kan maar één keer ingeleerd worden. 

4. MENU OPTIES 

De ontvanger heeft de mogelijkheid om elk relais afzonderlijk in te stellen voor puls- of 
houdt functie (latch). 
Standaard zijn alle relais als puls ingesteld. 
Om in het menu te komen, ga als volgt te werk: 
 
Houdt het drukschakelaartje bij het betreffende relais ingedrukt, totdat de bijbehorende 
LED aan gaat. 
Laat NU direct het schakelaartje los, alle LED's gaan nu knipperen. 
 
Te lang ingedrukt houden verhoogt de kans op het wissen van bestaande codes!! 
 
 
Bij 1x knipperen en 1x pauze is het relais als puls ingesteld en bij 2x knipperen en 1 pauze 
is het relais als toggle ingesteld. 
Om de functie van een relais te wisselen, het bijbehorende drukschakelaartje kortstondig 
indrukken. (ongeveer 1 seconde) 
Om de uiteindelijke instelling vast te leggen, een willekeurige drukschakelaar ingedrukt 
houden totdat alle LED's uit gaan en stoppen met knipperen. 
 
Te lang ingedrukt houden verhoogt de kans op het wissen van bestaande codes!! 
 
 
De ontvanger kan in de menu mode geen signaal ontvangen. 
De ontvanger verlaat het menu automatisch als binnen ongeveer 10 seconden 
geen drukschakelaar is ingedrukt. Niet bevestigde functies worden niet 
opgeslagen. 
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