Hoe koppel je een zender met een Nice motor?
Deze handleiding is voor Nice Ergo en vergelijkbare draadloze zenders en motoren
met ingebouwde radiosturing, zoals de Free-Max en For-Max

Stap 1: Bepaal welke motors je gaat koppelen
Een radiosignaal gaat door muren heen en kan dus alle motoren in je huis bereiken.
Laat dus alleen dat rolluik onder spanning komen dat je wilt programmeren. Alle
andere draadloos bedienbare rolluiken moeten afgekoppeld zijn.

Stap 2: Bepaal de status van de motor
Het is belangrijk om te bepalen wat de status van de motor is. Deze bepaalt namelijk
wat je moet doen om je zender met de motor te koppelen.
Je kunt de status van de motor bepalen door eerst de stekker uit het contact te
trekken (of de stroom naar dat rolluik af te sluiten) en vervolgens het rolluik weer
stroom te geven.
1. Je hoort 2 korte piepjes: Ga naar A
2. Je hoort 2 lange pieptonen B

A.
Koppelen van een zender aan een motor waarop al een zender
geprogrammeerd is.
Als er al ooit een zender met de motor gekoppeld is, dan hoor je niets als de motor
weer stroom krijgt.
Let op: hiervoor heb je de oude / originele zender ook nodig!
Om de nieuwe zender nu te koppelen met deze motor, doe je het volgende:
1. Druk op de “stop” knop (dat is de middelste) van de nieuwe afstandsbediening
en hou deze vast totdat je een pieptoon hoort. Dat is na ongeveer 5 seconden.
2. Neem de oude afstandsbediening en druk nu 3 x langzaam op de stop knop
3. Druk vervolgens op de stop knop van de nieuwe afstandsbediening
4. Je zult nu 3 pieptonen horen die aangeven dat de nieuwe zender in het geheugen
van de motor geprogrammeerd is

B.
Koppelen van een zender aan een motor waarop nog geen zender is
geprogrammeerd
1. Sluit de motor aan op de stroom en je hoort 2 lange pieptonen
2. Binnen 5 seconden moet je op de stop knop (middelste knop) drukken en
deze 3 seconden lang vasthouden

3. Laat na 3 seconden de stop knop los en je zult 3 pieptonen horen, die
bevestigen dat het gelukt is

Wat kan er misgaan?
1. De batterijen van de zender kunnen verkeerd zitten of leeg zijn. Controleer dat
als de motor nooit een signaal geeft
2. Het lukt niet. Begin opnieuw of vraag een installateur om hulp

Heb je vragen of hulp nodig,:
Telefonisch:
Vanuit België: 011-403090
Vanuit Nederland: +32-1140309
Per e-mail:
Info@rolluikshop.be

