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2 Technische kenmerken
Vaste code Rolling Code

AANTAL TOETSEN 2 2
KLEUR LED TRANSMISSIE ROOD GROEN
AANTAL BIT VAN DE IDENTIFICATIECODE 16 32
AANTAL COMBINATIES CODE 65.536 4.294.967.296
AANTAL VERZONDEN BIT 28 144
TRANSMISSIEFREQUENTIE EN MODULATIE 433,92 MHz - AM/ASK
MAXIMALE DRAAGKRACHT (in open veld) 150 m
MAXIMALE UITGANGSVERMOGEN -10dBm
BATTERIJ EN GEMIDDELD VERBRUIK 1xCR2032 / 3V  -  8mA
BEDRIJFSTEMPERATUUR

-10°C +55°C
TYPES KLONEERBARE VASTE CODES MANCHESTER, PCM Max. 64 bit
AFMETINGEN (mm) 68x33x11

 3 Selectie bedrijfsmodus (Afb.1)
De afstandsbediening T80/TX2 is in de fabriek geconfigureerd om in modus vaste code te werken.
Om de modus “Rolling Code” te selecteren:
1. Houd de twee toetsen A en B gelijktijdig ingedrukt.
2. Na een paar knipperingen gaan de LED-lampjes vast rood branden.
3. Blijf de twee toetsen A en B ingedrukt houden.
4. Na 5 seconden wordt de LED GROEN: de bedrijfsmodus “Rolling code” is actief.

Herhaal de procedure om terug te keren naar de bedrijfsmodus “vaste code”. De GROENE LED moet ROOD worden.

Bij transmissie van een (vaste) GEKLONEERDE code wordt de afwisselende knippering ROOD ... GROEN ... ROOD ... GROEN 
van de LED voorafgegaan door:
- snel knipperende RODE LED (als de modus vaste code is ingeschakeld).
- snel knipperende GROENE LED (als de modus rolling code is ingeschakeld).

4 Opslag van een afstandsbediening op de ontvanger(Afb.2)
1. Controleer het type radio-ontvanger dat is geïnstalleerd. Als de ontvanger een Rolling Code-type is, selecteert u de 

bedieningsmodus van de T80/TX2 zoals beschreven in de paragraaf 3.
2. Schakel de besturingseenheid in.
3. Druk éénmaal op de toets P1 of de toets P2 (al naargelang de functie die men wilt inschakelen) op de ontvanger.
4. Wanneer de LED L1 of LED L2 op de ontvanger langzaam knippert, drukt u op de toets van de zender waar u de functie 

wilt opslaan.
5. Wanneer de LED L1 of L2 gedurende 1 seconde blijft branden, is de zender in het geheugen opgeslagen. 
6. De LED L1 of L2 begint weer langzaam te knipperen, tijdens dit knipperen is het mogelijk om nog meer zenders op te slaan.
7. De procedure wordt automatisch afgesloten als er geen andere zenders in het geheugen opgeslagen worden.

5 Kopie van een afstandsbediening (Afb.3)
1. Druk tegelijkertijd op de twee toetsen (A en B) van een NIEUWE afstandsbediening.
2. De LED (ROOD als de modus vaste code is ingeschakeld - GROEN als Rolling Code-modus is ingeschakeld) van de 

afstandsbediening knippert langzaam totdat deze vast gaat branden.
3. Laat op de NIEUWE afstandsbediening een toets los en houd de toets waarop u de code wilt opslaan ingedrukt. De LED 

knippert kort voor een maximale tijd van 20 sec.
4. Breng de OUDE afstandsbediening (die gekopieerd moet worden) dichter bij de NIEUWE, zo dicht mogelijk, en druk op de 

OUDE afstandsbediening op de toets die gekopieerd moet worden.
5. Wanneer de LED van de NIEUWE afstandsbediening 1 seconde oplicht (ROOD als de modus vaste code is ingeschakeld - 

GROEN als de modus Rolling Code is ingeschakeld), is de kopie gelukt.

OPGELET! De afstandsbediening T80/TX2 in “Rolling Code”-modus kan de Roger E80/TX2R/RC, E80/TX4R/RC, SYNUS of 
T80/TX2 geconfigureerd in de Rolling Code-modus niet kopiëren. Hij kan wel afstandsbedieningen met vaste code kopiëren. 
Codes gekopieerd met afstandsbediening in “vaste code” -modus blijven in het geheugen, zelfs als de afstandsbediening in 
“Rolling Code”-modus geconfigureerd wordt, en vice versa. Als u de modus wijzigt, worden de codes niet gewist.

6 Vervanging batterij (Afb.4)
1. Draai de zijschroef van de afstandsbediening los met een schroevendraaier.
2. Draai een van de twee schalen voorzichtig.
3. Verwijder ze voorzichtig.
4. Haal de batterij uit zijn behuizing.
5. Vervang de batterij en let goed op de polariteit.
6. Sluit de schalen en draai de zijschroef aan, let erop ze niet te vast aan te draaien.

OPGELET! Dit product bevat een knopbatterij. Als de batterij wordt ingeslikt, kan deze in slechts 2 uur ernstige 
inwendige brandwonden veroorzaken en tot de dood leiden. Bewaar de batterijen buiten bereik van kinderen. 

Als het batterijcompartiment niet goed sluit, gebruik dan het product niet verder en houd het buiten het bereik van kinderen. 
In geval van vermoedelijke inslikken van de batterij of het inbrengen in andere lichaamsopeningen, dient onmiddellijk een arts 
te worden geraadpleegd. OPGELET! Behandel de batterij voorzichtig. Verwijder het niet met een metalen pincet die 
kortsluiting zou kunnen veroorzaken. Alleen vervangen door een batterij van hetzelfde model. Respecteer de aangegeven 
polariteit.

7 Inzameling
Het product moet altijd worden afgevoerd door gekwalificeerd technisch personeel volgens de juiste procedures. Dit 
product bestaat uit verschillende materiaalsoorten, waarvan bepaalde kunnen gerecycled worden en andere moeten 
ingezameld worden via de recycle- en inzamelsystemen die worden voorzien door de plaatselijke reglementeringen 
voor deze productcategorie. Het is verboden om dit product weg te gooien bij het huishoudafval. Voer de “gescheiden 

inzameling” in volgens de methodes die worden voorzien door de plaatselijke reglementeringen; of overhandig het product 
opnieuw aan de verkoper wanneer een nieuw gelijkwaardig product wordt aangeschaft. De plaatselijke reglementeringen 
kunnen zware straffen voorzien indien dit product illegaal wordt gedumpt. Opgelet! Sommige delen van dit product kunnen 
vervuilende of gevaarlijke stoffen bevatten, die schadelijke effecten voor het milieu en de menselijke gezondheid kunnen 
hebben indien niet correct ingezameld. 

8 Verklaring van Overeenstemming
Ondergetekende Dino Florian, wettelijke vertegenwoordiger van Roger Technology - Via Botticelli 8, 31021 Mogliano V.to 
(TV) VERKLAART dat de afstandsbediening T80/TX2 voldoet aan de bepalingen opgelegd door de volgende communautaire 
richtlijnen: - Richtlijn  2014/53/UE (RED);  - Richtlijn  2011/65/UE (RoHS)
en de volgende technische normen en/of specificaties werden toegepast: 
ETSI EN 301 489-1 V2.2.0; ETSI EN 301 489-3 V2.1.1; ETSI EN 300 220-1 V3.1.1; ETSI EN 300 220-2 V3.2.1; EN 62479:2010
EN 62368-1:2014 + AC:2017 + A11:2017

 Datum: 18/09/201Plaats: Mogliano V.too           09/2018 ening    

9 Signaleringen
ACTIE STATUS LED

Transmissie vaste code Snel knipperen ROOD LED
Transmissie code Rolling Code ROGER Snel knipperen GROEN LED
Transmissie gekloneerde vaste code (wanneer de modus 
vaste code ingeschakeld is)

Snel knipperende RODE LED, gevolgd door afwisselende 
knippering ROOD ... GROEN

Transmissie gekloneerde vaste code (wanneer de modus 
rolling code ingeschakeld is)

Snel knipperende GROENE LED, gevolgd door afwisselende 
knippering ROOD ... GROEN

Kopie code gefaald. Code niet herkend LED vast aan
Batterij bijna leeg Normale knippering afgewisseld met lange pauzes
Batterij leeg Korte snelle knippering, herhaald met lange tussenpozen.

1 Beschrijving van het productNL
De afstandsbedieningen T80/TX2 zijn compatibel met alle ontvangers van de serie H93/RX22A/I, H93/RX20/I, R93/
RX12A/I, R93/RX12A/U, R93/RX20/U met VASTE CODE, en kunnen geconfigureerd worden om, als alternatief, te werken in 
modus Rolling Code en gebruikt te worden met de ontvangers Roger van de serie H93/RX2RC/I, R93/RX2RC/U. De modus 
Rolling Code gebruikt de standaard RTHSE (Roger Technology High Security) die een hoog veiligheidsniveau toestaat.
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