handleiding/manual
Handleiding voor het programmeren handzenders
TE 666FU, TE 374 en TE 4402D
Eerst lezen voordat u begint aan de montage!

AutoStyle is niet verantwoordelijk voor vervolgschade die voortvloeit uit verkeerde montage!
Vóór u begint, controleer eerst of u de volgende aansluitingen goed hebt aangesloten.

Rood
Zwart
Roze
Zwart/wit

: is 12V accu (+), rechtstreeks op de accu monteren
: is massa (-), carrosserie auto
: is 12V, via contact +
: moet op de deurschakelaar, mits de schakelaar massa geschakeld is. In ieder geval moet
de zwart/witte draad massa maken, dit kunt u ook simuleren door de draad tegen massa
te houden.

Als alles goed is aangesloten kunt u met de programmering beginnen.
1. U gaat in de auto zitten, laat de deur open, en steekt de sleutel in het contact.
2. Zet het contact 7 keer aan en uit, op de 7e keer laat u de sleutel op contact staan en u zult zien dat
de knipperlichten één keer knipperen
3. Op dat moment houdt u de grote knop op de handzender 1 tot 2 seconden ingedrukt.
4. Als de knipperlichten 6 keer knipperen is de programmering verricht.
5. Is dit niet het geval dan moet u de procedure opnieuw uitvoeren.
Als de knipperlichten niet knipperen is er iets niet goed aangesloten.
Let met nadruk op de zwart/witte draad, deze moet massa maken anders kunt u het systeem niet
programmeren!!

Manual for programming the transmitters
TE 666FU, TE 374 and TE 4402D
Read this before starting the installation!

AutoStyle is not responsible for consequential damages resulting from incorrect installation!
Before you begin, check if you connected the following wires correctly.
Red
Black
Pink
Black/white

: Power 12V (connect directly to the battery)
: Ground (automotive body)
: Power 12V (ignition switch)
: Door switch (if it is connected to ground)
If not, press the wire to the automotive body

If all the wires are connected correctly, you can start the programming procedure.
1. Take a seat in the car and leave the door open, and put the key in the ignition switch.
2. Switch the ignition on and off for 7 times and leave the ignition on at the seventh time and the flashing
light will flash 1 time.
3. When they do, press the big button on the transmitter for approximately 2 seconds.
4. When the flashing lights flash 6 times, the system is programmed correctly.
5. If the flashing lights do not flash, you have to repeat the procedure.
If the flashing lights do not flash, there is something incorrectly connected!!
PAY ATTENTION! If the black/white wire is not connected to ground (automotive body), you can not
program the system!!
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