
Druk gelijktijdig P1 en P2 in 
op de zender en laat los. 

(De LED begint te knipperen.) 

Druk nu terwijl de LED knippert  
binnen de 10 sec.  

met de linkerduim op P1  
en houd deze ingedrukt. 
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AANLEREN VAN HET CODEKLAVIER D.M.V. EEN REEDS GEPROGRAMMEERDE ZENDER 

Houd nu de zender  
(met P1 nog steeds ingedrukt)  
tegen het codeklavier naast 

de toets 1. 

Vorm op het codeklavier de fabriekscode 1-2-3-4-5  
(cijfers lichten op en u hoort een lange biep op 5)  
en druk op toets 1 van het codeklavier (*)  
(u hoort nogmaals een biep na de 1). 
 

Laat nu P1van de zender los (LED gaat uit). 

• Om het codeklavier voor de 1e maal te gebruiken vormt u de code 1-2-3-4-5 
(u hoort een lange biep op 5) en drukt u op toets 1. 

• Druk (terwijl de cijfers van het codeklavier nog branden) nogmaals op 1. 
• De deur moet nu openen/sluiten. 
• Nadien volstaat het enkel de gekozen code te vormen + 1. 

(*) In plaats van 1 kunt u ook 3 of A kiezen 

•  Alle handelingen op het codeklavier dienen te gebeuren wanneer de cijfers opgelicht zijn.  
   Van zodra ze uit zijn vooraleer u het programmeren hebt beëindigd, begint de werkwijze van vooraf aan. 
 

•  Zorg er steeds voor dat het codeklavier zich tijdens het programmeren niet op een metalen ondergrond bevindt. 
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Ver 1.0 



PROGRAMMEREN VAN EEN NIEUWE CODE OP HET DRAADLOOS CODEKLAVIER 

Houd toets 1 en toets 3 gelijktijdig  
Ingedrukt tot u 3 bieps na elkaar hoort. 1 

2 

3 

4 

Houd nu toets 4 en toets 6 gelijktijdig in-
gedrukt tot u 3 bieps na elkaar hoort. 
(Let wel, de cijfers moeten nog steeds 
opgelicht zijn. Zoniet begint u opnieuw 
vanaf stap 1.) 

(De cijfers moeten 
nog steeds opgelicht 
zijn!!) 

Voer nu de huidige (oude/fabrieks-) code in 
(fabriekscode =1-2-3-4-5).  
U hoort 1 lange biep. 

(De cijfers van het 
klavier lichten op) 

5 
Voer opnieuw de nieuwe code in. 
U hoort 1 lange biep. 
 

De cijfers doven uit. 
 

De nieuwe code is ingesteld. 

Voer de nieuwe code in, bestaande uit 
5 cijfers.  
U hoort 2 bieps. 

B

OPGELET: Het codeklavier niet rechtstreeks in de ontvanger programmeren! Ver 1.0 
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