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Inleren eerste zender in de radiomotor TGME bij toepassing van rolluiken: 

01. Zet de buismotor op spanning (3 draden voor voeding) 

02. Houdt de stop toets ingedrukt en wacht tot de motor 3 bewegingen heeft uitgevoerd. Laat ten 

slotte de stoptoets los. (opmerking: bij meerkanalige zender TG3 of TG6 eerst het kanaal kiezen 

alvorens op de stop toets te drukken) 

 

Handmatige afstelling van de eindposities voor de eindaanslagen boven (0) en onder (1): 

Bij Nice is het altijd zo om eerst de bovenste positie in te leren. 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Duw op de op-knop  (blijven duwen) en ga naar de gewenste 

bovenste positie 

2. Duw stop +op  tegelijk in totdat motor 3 bewegingen maakt 

1. Duw op de neer-knop  (blijven duwen) en ga naar de gewenste 

onderste positie 

2. Duw tegelijk stop +neer  in totdat motor 3 bewegingen 

maakt 

Optioneel: tussenpositie  H 

1. Duw op de op-knop  of neer-knop  en ga naar de gewenste 

tussenpositie 

2. Duw op +neer  tegelijk in totdat motor 3 bewegingen maakt 

3. oproepen tussenpositie voor gebruiker is op+neer intoetsen 

4. wissen tussenpositie: 

a) druk stop toets  in totdat motor 2 bewegingen maak 

b) druk op op +neer  totdat motor 4 bewegingen maakt 

opm: standaard is de tussenpositie nooit geprogrammeerd 
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Inleren extra zender uitgaande van de eerste zender  

01. Druk stop toets  in van de in te leren nieuwe zender gedurende 8 sec  (motor maakt geen 

beweging) 

02. Druk 3x kort op de stop toets van oude eerste ingeleerde zender  

03. Druk 1x stop toets  van nieuwe zender in,de motor reageert met 3 bewegingen 

04. Verifieer gebruik nieuwe zender 

 

 

Volledig wissen  (van eindposities en zenders) 

a) Uitgaande van een zender die al in het geheugen staat 

01. Druk stoptoets  in totdat motor 2 bewegingen heeft gemaakt 

02. Druk stoptoets  in totdat motor 3 bewegingen heeft gemaakt 

03. Druk stoptoets  in totdat motor 4 bewegingen heeft gemaakt 

04. Druk neer-toets  in totdat motor 5 bewegingen heeft gemaakt 

05. Doe een stroomonderbreking, motor maakt 1  beweging en nu kan je weer opnieuw beginnen 

met eerste zender in ter leren 

 

b) Uitgaande van een vreemde zender 

01. schakel de voeding naar de motor uit 

02. schakel de voeding naar de motor in 

03. herhaal alles onder punt a) met de 4 stappen 

04. doe een spanningsonderbreking, motor maakt 1 beweging en nu kan je weer opnieuw beginnen 

met eerste zender in ter leren 

 

 

De eindaanslag BOVEN (0) wissen: 

01. houdt de stop-toets  ingedrukt totdat motor 2 bewegingen heeft uitgevoerd 

02. houdt de stop toets +op-toets  ingedrukt totdat motor 4 bewegingen heeft uitgevoerd 

 

De eindaanslag ONDER (1) wissen: 

01. houdt de stop-toets  ingedrukt totdat motor 2 bewegingen heeft uitgevoerd 

02. houdt de stop toets  +neer-toets ingedrukt totdat motor 4 bewegingen heeft uitgevoerd 

 


