
1) Aanleren zenders aan ontvanger Roger technology H93 of R93-serie
Let erop dat de zender in de juiste code staat volgens uw ontvanger: Vast of rolling code* 

1)     Druk op de knop van de ontvanger van het kanaal die de zender moet onthouden (knop bovenaan rechts). 

2)     Laat de knop los, het LED knippert langzaam 3 keer.  

3)     Druk in die tijd op de gewenste knop van de afstandsbediening waar de code moet worden opgeslaan. 

4)     1 lange knipper geeft aan dat de code succesvol werd opgeslagen. 

         (3 korte knipperingen betekent dat code reeds werd opgeslaan op een kanaal)

5)    Daarna zal het lampje nog 3 keer langzaam knipperen, in deze periode kunnen nog andere codes worden 

         opgeslagen. Indien er geen codes meer volgen zal de ontvanger automatisch uitgaan. 

6)     Als de knippering uit is, kan je de zender uitproberen op de poort. 

2)  Vervangen van de batterij

Om de batterij te vervangen opent u de 3 schroefjes van de achterkant van de zender. Controleer even

of de batterij correct geplaatst zijn of vervang deze door een nieuwe.  

De geschikte batterij voor deze zoolock zender is een CR2032. 

3)  Kopieren van een zender

1)   Kijk de de zoolock zender in vaste code staat, knipperlichtje ROOD, zo niet volg stappenplan 4. 

3)    Het LED knippert 5 seconden en brandt daarna vast. 

4)    Houd de knop waar u de code wenst op te slaan ingedrukt en laat de tegenovergestelde knop los. 

5)    Het LED maakt 3 lange knipperingen. Tergelijk plaatst u de originele zender voor de kopie zender en druk  

        de knop op de originele zender in die je wenst te kopieren. 

6)   Het LED stuurt korte flitsen terwijl deze wacht om een code te kopieren. 

Let nu op het led van de kopie-zender: 

→ Led licht 1 seconde op:  De kopie is voltooid, u kunt alle knoppen loslaten. 

→ Led blijft kort knipperen: Er werden geen codes ontvangen. U kan de zender verschuiven om de signaal- 

      koppeling te maximaliseren. 

→ Led licht nog op:  De kopie is mislukt, probeer opnieuw. 

→ Led knippert en licht dan vast op: batterij heeft niet voldoende energie om de kopie uit te voeren. 

Het kopiëren van de afstandsbediening is enkel mogelijk bij vaste code* Knipperlichtje op de zender is rood! 

Indien niet wijzig deze dan van groen rolling code naar rood: vaste code zie hieronder punt 4. 

2)    Selecteer de knop samen met de tegenovergestelde knop die u wilt kopieren op uw nieuwe zoolock zender. 

(A met B, zie fig.) 
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De Zoolock zenders zijn kopieerbaar met de volgende zenders: (originele zender)

E80 - Roger technology Zoolock - Roger Technology

H80 - Roger technology

Synus - Roger Technology

Top - Came

4)  Zoolock zender omzetten van transmissie code

Om de transmissie code van uw zender de veranderen: 

1) Duw de twee knoppen van de zender samen in voor 5 seconden of langer. 

2) Het knipperlichtje zal van rood naar groen gaan of van groen naar rood 

5)  Technische gegevens

6)  Figuur 

Werkingstemperatuur

Verbruik

Batterij

Max. afstand

Module

De Zoolock is een zeer innovatieve afstandsbediening en gebruikt in feite de GEMENGDE technologie. Dit 

betekend dat u de zender kunt gebruiken met beveiligde verzendig in zowel vaste (ROOD knipperlicht) als rolling 

code (GROEN knipperlicht op zender). Om te weten in welke transmissie je zit duw even op een van de knoppen 

van de zender en kijk welk kleur het knipperlichtje rechts bovenaan op uw zender weergeeft. 
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1 x CR2032 3V
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A + B 



7)   Afmeting

hoogte: 47,6 mm

breedte: 49,6 mm

Nog vragen? 
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