handleiding/manual
Handleiding voor het programmeren handzenders
TE 166F, TE 2292 en TE 4292
Eerst lezen voordat u begint aan de montage!

AutoStyle is niet verantwoordelijk voor vervolgschade die voortvloeit uit verkeerde montage!
1.
2.
3.
4.

Demonteer de 8-polige stekker en de 2-polige stekker van de centrale unit.
Schroef de behuizing los via de 2 schroeven aan de voorzijde.
Monteer de stekkers weer aan de printplaat op de 8- en 2-polige aansluitingen.
Linksboven op de printplaat bevindt zich een zogenaamde jumper (2 metalen pinnetjes) met daarop
een connector. Op de printplaat staat SW 1 gedrukt met witte letters.
5. Plaats voor het programmeren nu de connector (zwart) op beide metalen pennetjes, hierna gaan de
knipperlichten één keer branden. Druk nu direct gedurende enkele seconden op de bovenste knop van
de handzender. De knipperlichten knipperen nu 6 keer snel achter elkaar ten teken dat de handzender
is geprogrammeerd. Laat de knop los tijdens het knipperen van de knipperlichten.
6. Plaats de connector terug op een enkele pen en probeer de handzender op zijn werking.
7. Herhaal de procedure met de andere handzender als de code hiervan nu niet meer werkt. Er kunnen
maar twee handzenders op dit systeem worden geprogrammeerd.
8. Controleer dus de werking van de twee handzenders vóór dat u de unit weer monteert.
9. Let op dat u de jumper weer op een palletje monteert. Mits u een langere puls wenst (3,5 seconden).

Manual for programming the transmitters
TE 166F, TE 2292 and TE 4292
Read this before starting the installation!

AutoStyle is not responsible for consequential damages resulting from incorrect installation!
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Disconnect the 8 wire connector plug and the 2 wire connector plug of the central unit.
Dismantle the housing of the unit by removing the 2 screws of the front side.
Connect the connector plugs on the printed circuit board again.
On the left top side is a so called jumper mounted (2 metal pins) with a connector on top of it. It says
SW1 on the printed circuit board.
Before programming, place the connector (black) on both metal pins. The flashing lights will flash one
time. Press immediately on the top button of the transmitter for a few seconds. The flashing lights will
flash 6 times rapidly. When they do, the system is programmed. Stop pressing the button while the
flashing lights are flashing.
Mount the connector back on a single pin and check if the transmitter works.
Repeat the procedure with the other transmitter if this don’t work. You can only program 2 transmitters on this system.
Check if the the transmitters work before mounting the housing of the unit.
Pay attention that you mount the jumper on the terminal again. Or not if you wish a longer pulse (3.5
seconds).
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