
 

 

 

Handleiding 

 Universele afstandsbediening met een frequentie van 

433,92 MHz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Instructies Model: TELEC433 

Invoering 

Universele afstandsbediening voor automatische poortfrequentie 433,92 Mhz vaste code  

Specificaties 

 Batterij: 27A 

 Frequentie: 433,92 Mhz ± 100 Khz 

 Programmeerbare toetsen: 4 

Beschrijving Universele afstandsbediening met een frequentie van 433,92 MHz 

Een enkele afstandsbediening die tot 4 verschillende codes bestuurt, is zelfprogrammeerbaar en compatibel 

met de meeste afstandsbedieningen (zoals Faac, Came, Niceetc) met een vaste codefrequentie van 433,92 

MHz. Extreem klein van formaat, gebouwd in stevig ABS en aluminium, heeft een verfijnd en modern 

ontwerp, en de verschuifbare toetsenklep voorkomt onbedoeld drukken, hij wordt geleverd zonder een 

batterij (27 bij 12 V) die kan worden vervangen zonder verlies van opgeslagen codes. 

Specifieke onderdelenbeschrijving  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebruiksaanwijzing 

Waarschuwing! Het product kan niet worden gesynchroniseerd met “rolling code” afstandsbedieningen 

Controleer of de frequentie van de te klonen afstandsbediening 433,92 Mhz is. 

Instructies voor het kopiëren van de afstandsbediening 

1- Reset de code 

 

 

 

 

1 Synchronisatie Led  

2 Programmeerbare toetsen 

3 Knop Cover Door 

4 Haak 

1 

2 

3 

4 



Houd de knoppen A en B tegelijkertijd 10 seconden ingedrukt. De LED zal 3 keer oplichten en dan snel 

knipperen, op dit punt heeft de afstandsbediening de geregistreerde codes gereset. 

2-  Kopie van de code 

 

Bewaar het originele apparaat binnen 10 mm van de universele afstandsbediening. Druk op de toets om te 

klonen op het originele apparaat en kies de toets waar u de code op de universele afstandsbediening wilt 

laden en druk ze tegelijkertijd minstens 3 seconden in. Als de bewerking is gelukt, gaat de LED 3 keer branden 

en vervolgens snel knipperen. 

3- Juiste positie om een afstandsbediening te dupliceren 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

4- Code opnieuw instellen 

 

 

 

Om een abusievelijk verwijderde code te herstellen, drukt u 10 seconden 

gelijktijdig op de toetsen A en C. Als de bewerking is gelukt, gaat de LED 

twee keer branden. 

 

 

Houd apparaten op 

minder dan 10 mm 

afstand 

Positie 1 

Positie 2 



 

 

Veiligheidsregels 

De verpakkingselementen (plastic zakken, karton, polystyreen, enz.) Mogen niet binnen het bereik van 

kinderen worden gelaten, aangezien ze een potentiële bron van gevaar vormen en moeten worden 

afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. 

 Gebruik het product niet als u afwijkingen opmerkt tijdens de werking of als het apparaat in het water 

is gevallen. Neem in deze gevallen altijd contact op met een erkend servicecentrum. 

 Dompel het product niet onder in water. 

 Gebruik het product niet als het op de grond is gevallen of als er zichtbare tekenen van schade zijn. 

 Gebruik het product niet voor andere doeleinden dan die beschreven in deze handleiding en gebruik 

geen andere accessoires dan die aangegeven in deze handleiding. 

 Bewaar het product niet op vochtige plaatsen. 

 De reparatie van dit type product moet altijd worden uitgevoerd door zeer gespecialiseerd personeel 

en de verschillende componenten moeten altijd origineel zijn. 

 

 

Toestel met elektrische isolatie klasse II 
 

 

 

Dit product voldoet aan alle toepasselijke Europese richtlijnen. 
 

 

Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door 
 

INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS volgens Wetsbesluit nr. 49 van 14 maart 2014 "Implementatie van richtlijn 2012/19 / 

EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)" Het symbool van de doorgekruiste 

vuilnisbak op het apparaat geeft aan dat het product aan het einde van de gebruiksduur moet gescheiden van ander 

afval worden ingezameld. De gebruiker moet daarom de apparatuur, compleet met de essentiële componenten, aan 

het einde van zijn levensduur afleveren bij geschikte centra voor gescheiden inzameling van elektronisch en 

elektrotechnisch afval, of deze inleveren bij de detailhandelaar bij aankoop van nieuwe apparatuur van een 

gelijkwaardig type tegen een tarief van één op één, of 1 op nul voor apparatuur met een langere zijde van minder dan 

25 cm. Adequate gescheiden inzameling voor de daaropvolgende verzending van de afgevoerde apparatuur voor recycling, 

behandeling en milieuvriendelijke verwijdering helpt mogelijke negatieve effecten op het milieu en de gezondheid te voorkomen en 

bevordert de recycling van de materialen waaruit de apparatuur is samengesteld. Illegale verwijdering van het product door de 

gebruiker brengt de toepassing van administratieve sancties met zich mee op grond van Wetsbesluit n. Wetsbesluit nr. 49 van 14 

maart 2014. 

Bezoek onze website voor meer informatie over productkenmerken of 

problemen:https://www.tempodisaldi.eu/  
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