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Handleiding Tijdklok zender type DC-111 

Technische gegevens: 

Voltage:    3 Volt 

Type batterij:   CR2430 

Frequentie:   433,92 MHz 

Temperatuur bereik: -10°C - +50°C 

Bereik:    100m open ruimte 

     20m en twee muren L2 

 

Werking 

-Toets omhoog:  product beweegt omhoog. 

-Toets omlaag:   product beweegt omlaag. 

-Mode toets:   om te veranderen van functie van handbediening – Automatisch - Willekeurig 

-Programmeertoets: om functies in te stellen. 

Bediening 

Als het product omhoog beweegt druk dan op de omlaagtoets om de motor te stoppen. Druk nogmaals op de omlaagtoets 

om het product naar beneden te bewegen. 

Als het product omlaag beweegt druk dan op de omhoogtoets om de motor te stoppen. Druk nogmaals op de omhoogtoets om 

het product omhoog te laten bewegen. 

• Handbediening:  De motor beweegt alleen als de toets omhoog of omlaag worden ingedrukt 

• Automatisch:   De motor beweegt op de ingestelde tijden 

• Willekeurig:   De motor beweegt +-15min. van de ingestelde tijden 

!! In de handbedieningsmode is het drukken van de programmeertoets gelijk aan de functie bij andere type zenders. 

Let op: Het tijdsverschil tussen omhoog en omlaag in de automatische mode mag niet minder dan 32min zijn. Anders zal het 

LCD display op Error staan bij de functie automatisch en willekeurig.   

                   Uren Seconden Minuten 

    Mode toets 

  Programmeertoets                     

   LCD Display                    Omlaag 

    Omlaag 

    Omhoog          Handbediening Automatisch Willekeurig 

Inleren als eerste zender. 

                     Druk op de knop 

                     omhoog om de motor 

  T>10sec                L  linksom te laten draaien 

 

 

                     Druk op de knop 

                     omlaag om de motor 

                     rechtsom te laten draaien 

Zet spanning       Druk 2x op de 

de motor        programmeertoets  
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De tijdklok als 2e zender gebruiken 

 

 

 

 

 

                    

                

     Druk 2x op de program-  Druk 1x op de     Uw tijdklok is nu klaar 

     meertoets van de   programmeertoets    voor gebruik 

     bestaande zender   van de tijdklok 

 

De tijd instellen: 

 

                       

           

                  

Druk op de   Druk 5 sec. op  De ingestelde tijd   Met de program-  Met de omlaagtoets 
modetoets en   de programmeer-  zal knipperen   meertoets kunt naar kunt u naar de huidige 
zet hem op MAN  toets         uren en minuten  tijd 

 

 

 

 

 

   Druk 5 sec op de    Druk 1x op de  
   Programmeertoets.   Programmeertoets  De huidige tijd is ingesteld  
   Het knipperen zal stoppen 

 

Tijd instellen omhoog en omlaag 

 
 
 
 
 
 
Druk op de mode  Druk 5 sec. op de  De omhoog tijd zal  Met de programmeer-  Met de omlaagtoets 
toets om de stand  programmeertoets gaan knipperen   toets kunt u naar uren  kunt u naar de gewenste 
auto te kiezen           en minuten    omhoogtijd 
 
 
 
 
 
 

 

     
   Druk op de mode toets  De omlaagtijd zal   Met de program-  Met de omlaagtoets 
   om naar de omlaagtijd  gaan knipperen   toets kunt u naar   kunt u naar de gewenste 
   te gaan         uren en minuten  omlaagtijd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Druk 5sec op de program-   De display toont nu de  
   meertoets om de program-   huidige tijd. 
   mering af te sluiten 


