Wijzigen draairichting

Herkennen / aktiveren

Gelijktijdig indrukken van bovenste en onderste knop,
Zet nu de spanning op de motor, laat hierbij deze knoppen niet los!!
De motor zal nu een langdurig piepsignaal geven.

Gelijktijdig indrukken van vierkante stopknop
en onderste knop, na ca. 3 sec. zal de motor een
aantal piepjes geven, draairichting is gewijzigd.
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Open het batterijklepje aan de achterzijde van de afstandsbediening,
druk met een balpen het rechterknopje 3 sec. in, U zult een langdurige
pieptoon horen. De afstandsbediening is verwijderd.

Wijzigen kanaal
draairichting

Aktiveren
Wijzigen
Teamcontrol
draairichting

( alleen bij 5 kanaalshandzender)

Gelijktijdig indrukken van vierkante stopknop
en onderste knop, na ca. 3 sec. zal de motor een
aantal piepjes geven, draairichting is gewijzigd.

( alleen bij 5 kanaalshandzender)

3 sec. gelijktijdig indrukken van linker en rechter keuzeknop,
Led lampjes lichten allemaal op. Aktiveer Teamcontrol door linkerknop
te drukken, gebruik de rechterknop om te bevestigen, wanneer deze
op licht (overige kanalen lichten niet op). Druk op de stop knop
om te bevestigen en in het geheugen op te nemen.
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Afstellen buismotor onderste positie

Afstellen buismotor bovenste positie
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Open het batterijklepje aan de achterzijde van de afstandsbediening,
druk met een balpen het linkerknopje 3 sec. in, U zult een langdurige
pieptoon horen. Druk nu op de nieuwe afstandbediening de bovenste
en onderste knop gelijktijdig in en houd deze 3 sec. vast.
De afstandsbediening is toegevoegd.
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Draai de onderste stelschroef (B) naar + om de motor wat meer
door te laten lopen, loopt deze te ver door, draait u deze naar om dit te corrigeren. Gebruik bij voorkeur een afstelstift.
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Draai de onderste stelschroef (A) naar + om de motor wat meer
door te laten lopen, loopt deze te ver door, draait u deze naar om dit te corrigeren. Gebruik bij voorkeur een afstelstift.

Stalen balken/ liggers constructies kunnen het bereik van draadloze bedieningen
aanzienlijk verminderen.
Draadloze ontvangers zoals klik-aan/uit kunnen storen op zonweringontvangers.

