
HANDZENDERS PROGRAMMEREN

Sommer Aperto Baseline +

• Voor het eerste programmeren van handzenders de radioontvanger alt� d volledig wissen. 
• Geheugen van de radio-ontvanger wissen

Druk programmeertoets (1) in en houd deze ingedrukt.
 - Na 5 seconden knippert de LED (3.1 / 3.2) - na nog 10 seconden brandt de LED (3.1 / 3.2).
 - Na in totaal 25 seconden branden alle LED’s (3.1 + 3.2).
Programmeertoets (1) loslaten - wisbewerking beëindigd.

• Handzenders programmeren
Programmeertoets (1) indrukken
 - 1x voor kanaal 1, LED (3.1) brandt.
 - 2x voor kanaal 2, LED (3.2) brandt.
 - Als binnen 10 seconden geen code wordt gestuurd, dan schakelt de radio-ontvanger 
    op normaal bedr� f.
 - Programmeermodus onderbreken: Druk zo vaak op de programmeertoets (1) tot er geen  

     LED (3.1 / 3.2) meer brandt.

Druk de gewenste handzendertoets (5) zo lang in tot LED (3.1 / 3.2)
uitgaat - afhankel� k van welk kanaal gekozen werd. Handzender heeft
de radiocode naar de radio-ontvanger verzonden.
 - LED gaat uit - het programmeren is beëindigd.

Herhaal de bovenstaande stappen om verdere handzenders te programmeren.
Max. 112 geheugenplaatsen staan ter beschikking.
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HANDZENDERS PROGRAMMEREN

Sommer Base en Base +

• Zenders programmeren
1. Door meerdere keren op de radioknop te drukken het gewenste radiokanaal kiezen.

- 1 x indrukken: LED voor CH1 brandt
- 2 x indrukken: LED voor CH2 brandt

 - 3 x indrukken: LED voor CH4 brandt
 - 4 x indrukken: LED voor CH4 brandt 

2. De gewenste toets op de zender zolang indrukken tot dat de eerste geselecteerde LED 
(CH 1, CH 2,CH 3, CH 4) uitgaat.

- LED gaat uit: het programmeren is beëindigd.
- De zender heeft de radiocode naar de radio-ontvanger verzonden.

3. Voor het programmeren van meer zenders de hierboven beschreven stappen herhalen.
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Informatie: 
Als na het indrukken van de radioknop binnen 30 seconden geen 
zendcommando ontvangen,schakelt de radio-ontvanger naar 
normale modus.
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