
 

 

Programmeren van zender ‘Cardin’ 
Door gebruik van een reeds aangeleerde zender 
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Voor U begint : 
- De programmatie van nieuwe zenders 

kan uitgevoerd worden zonder de 
behuizing van de ontvanger te openen, 
indien de jumper ‘J2’ gesloten is (remote 
memo); dit is meestal standaard zo 
ingesteld. 

- Bij het programmeren zal de ontvanger 
geluidssignalen geven ter bevestiging; 
zorg dat U zich in de buurt van de 
ontvanger / motor bevind zodat U deze 
‘bieps’ kan horen en ook zeker binnen het 
zendbereik van de installatie bent. 

- Lees eerst de volledige handleiding, 
omdat er tussen de verschillende stappen 
max. 2 seconden pauze mag zijn. 

 
- Stap A: Druk op de ingebouwde knop 

‘MR’ van een reeds geprogrammeerde 
zender met behulp van een naald of 
paperclip door het gaatje aan de voorkant 
van de zender. 

- U hoort een kort  ‘biepsignaal’ 
 
- Stap B: Druk op de gewenste kanaalknop 

van deze bestaande zender. (de poort 
mag niet reageren) 

- U hoort een ‘biep’ van 1 seconde. 
 
- Stap C: Druk op de knop van hetzelfde 

kanaal van de nieuw aan te leren 
zender(s). 

- U hoort 2 ‘bieps’ van een halve seconde. 
- Daarna zal de ontvanger een lang 

biepsignaal van 5 seconden geven om de 
programmatie te beëindigen. 

- De nieuwe zender is nu klaar voor 
gebruik; Indien dit niet het geval is of 
indien U het lange biepsignaal hoorde 
vooraleer U stap C uitvoerde, dient U te 
herbeginnen. Succes. 

 
Kinderslot-functie: bij het indrukken van een toets gaat de rode 
led direct branden; in de kinderslot-modus moet je drie impulsen 
geven. Om deze functie aan of uit te zetten druk je de inwendige 
knop in totdat de rode led begint te knipperen. 
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