Gebruikershandleiding Nice Ergo 1
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- Tussen Wit en Zwart kan er eventueel een pulsknop geplaatst worden.
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- Tussen WIT en ZWART kan er eventueel een pulsknop geplaatst
worden
- Tussen Oranje en Zwart kan de Volo (S) aangesloten worden.
draairichting door de fabrika
- Tussen ORANJE en ZWART kan de VOLO (S) aangesloten worden

- Zwart, wit, oranje: indien niet gebruikt afschermen!
zenders in te leren:
- Zwart, wit, oranje: indien niet gebruikt afschermen!
STAP 1: PROGRAMMERE
- De boven- en onderpositie van de motoren zijn net als de draairichting door de fabrikant afgesteld.
- Dein bovenU dient enkel de zenders
te leren: en onderpositie van de motoren zijn net als de
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zenders in te leren:
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Stap 1: Programmeren van de eerste zender:
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- U zet de spanning op: 2 lange beeps.
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- STOP op gewenste zender inhouden.
- STOP loslaten na eerste van de 3 beeps.
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Wissen van de zenders:
A. Zet d
Dit kan met behulp van een bestaande zender of dooringelezen
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Stap 2: Programmeren van de andere zenders:
- STOP loslaten na
- Druk 5 sec. op de STOP van de nieuwe zender.
- Druk 3x traag op de STOP van een ingelezen zender.
- Druk 1x traag op de STOP van de nieuwe en laat los na de eerste van 3 beeps.

(lege) zender. Met een nieuwe zender begint u bij stap A, voor een
werkende zender bij stap 1.
- Druk 1x traag op de STOP van de nieuwe
A. Zet de spanning uit en verbind de witte en de zwarte
pt 4).
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B. Zet de spanning er terug op.
1. Druk een 5-tal sec. op STOP tot u een beep hoort; laat dan los.
2. Houd OP ingedrukt en laat los op de derde beep.
3. Houd STOP ingedrukt en laat los op de derde beep.
Wissen van de zenders
4. Houd NEER ingedrukt en laat los op de derde beep.
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Zet- en drukfouten voorbehouden
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