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   Handleiding Micro afstansdsbediening en ontvanger. 

 

1.2 Aanleer procedure  

Indien nodig kan een afstandsbediening opnieuw worden gekoppeld met de ontvanger: 

In het geval van een storing : 

• Vervang de batterijen (1x CR2032 3V) indien het systeem bij bediening minder goed reageert. 

• Voer de aanleer procedure opnieuw uit. 

Alleen de afstandsbediening heeft batterijen. 

*De ontvanger heeft geen batterijen 

 

 

 

 

 

 

 

This manual is available in German, English and Dutch at: 
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1.1   Micro afstandsbediening met ontvanger 
1.2   Aanleer procedure 

  

Type ontvanger: 

• Micro met led 

Inhoud verpakking: 

• Micro ontvanger 

• Verloopkabel 

• Micro afstandsbediening 

                                           

                      

 

                                      

 

Micro ontvanger aansluiten op TV-lift systeem     

       

                                     

 

 

           

 
 

1. Verbind de Micro ontvanger met de meegeleverde verloopkabel. 
 

2. Sluit de verloopkabel aan op de stekkeraansluiting van het TV-lift systeem. 
 

3. Sluit de TV Lift aan op het stopcontact. 
 

4. De ontvanger komt direct in de koppel modus. Deze duurt 40 seconden waarbij het groene 
LED-lampje op de micro ontvanger gedurende deze tijd knippert. 

 

 Druk tijdens deze 40 seconden de beide toetsen tegelijk in om de afstandsbediening te 
koppelen met de ontvanger. Het groene LED-lampje stopt dan met knipperen en blijft onafgebroken 
branden. 
 

 
Micro ll 
 
 

 

 

 
Zorg ervoor dat de stroomvoorziening van de Tv lift is aangesloten!  
 
Ontkoppel de ronde verloopstekker van de ontvanger naar de Tv lift voor minimaal 10 seconden. 
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Sluit de verloopstekker weer aan. 
 

1. De ontvanger komt direct in de koppel modus. Deze duurt 40 seconden waarbij het groene 
LED-lampje op de micro ontvanger gedurende deze tijd knippert. 
 

2. Druk tijdens deze 40 seconden de beide toetsen tegelijk in om de afstandsbediening te 
koppelen met de ontvanger. Het groene LED-lampje stopt dan met knipperen en blijft 
onafgebroken branden. 

. 
 
*indien de Led blijft knipperen, herhaal dan het indrukken van de beide knoppen om de verbinding tot 
stand te brengen. 
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Opmerkingen: 
 

• Het is niet mogelijk om met 1 Afstandsbediening meer dan 1 van het zelfde type ontvanger 
aan te sturen. 
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