5: Afstellen eindposities RolTop-868 of SunTop-868
(Leer eerst zender in)Motor bedienbaar met korte STOP
1 Bedien op tot
ca. 5 cm onder
de aanslag

De motor draait
tot een korte
STOP en draait
daarna verder

2 Bedien op tot
tegen de
aanslag of het
gewenste
eindpunt

De motor draait
en stopt tegen
de aanslag of
wanneer u de
toets los laat

3 Bedien neer
tot de motor
volledig stopt

De bovenste
eindpositie is
ingesteld

4 Bedien neer
tot ca. 5 cm
boven de
wenste
eindpositie

De motor draait
tot een korte
STOP en draait
daarna verder

5 Bedien neer
tot het
gewenste
eindpunt

De motor draait
en stopt
wanneer u de
toets los laat

6 Bedien op
tot de motor
volledig stopt

De onderste
eindpositie is
ingesteld

6: Wissen eindposities RolTop-868 of SunTop-868
1 Spanning kort onderbreken.
2 Bedien tot ongeveer de middenpositie
3 Bedien
tegelijkertijd OP en
NEER voor ca. 5s

De
motor
draait
kort op
en neer

Profigids 1
Bidirectionele zenders

De eindposities zijn gewist.
U kunt de eindposities nu opnieuw instellen.

7: Tussenpositie in een ontvanger
programmeren
Zowel onder de op- als de neer-toets mogelijk
1:Op-toets tot de gewenste
1
2
Onder op
toets

positie ingedrukt houden
2: Op de goede positie
stop er bij indrukken.
Binnen 2 sec. beide
loslaten.

Buismotoren
SunTop-868 en
RolTop-868

8: Tussenpositie uit een ontvanger wissen
Uit op toets

Ca.3 sec.

LED gaat uit

9: Naar tussenpositie bedienen
Van opOp-toets 2 keer snel
indrukken
2x
toets.
Tussenpositie onder de neer toets gaat
precies zo …

Herken de soort buismotor:
VariEco (868)
Zie Profigids 2

VariEco+ (868)
Zie Profigids 2

SunTop-868 of
RolTop-868
Zie Profigids 1
(deze)

2: Inleren volgende zender in een ontvanger:

Op
Stop
Status
Neer
Kanaalkeuze

Ingeleerde
zender/kanaal:

Programmeer

1: Inleren eerste zender in een ontvanger:
1A: Voorbereiden
(voor 5 min.)
2. Inleren
starten*

Zender
inleren
(max. 2
min.)
Deze
stappen
kunnen
steeds
opnieuw
gestart
worden
Inleermodus
stoppen

Voeding aansluiten:
stekker / zekering er even uit
Zie 1B: voor reeds aangesloten ontvangers
Niet-geleerde
(nieuwe)
zender op het
gewenste
kanaal:

3.

4.

Ca.1 sec.

LED brandt
oranje
3:Binnen 1
sec. na het
starten van de
motor op de
op-toets
indrukken: de
motor stopt
even.

Voorwaarde:
Ontvanger is
voorbereid
(stap 1A/B)

1B:
of
Voorbereiden
Zonder
spanning
Ingeleerde
te onderzender/kanaal:
breken
(voor 5
min.)*
of

3 sec.

Ca.6 sec.

LED brandt
rood

(kanaal is
gekozen)

4:Binnen 1
sec. na het
starten van de
motor neer de
neer-toets
indrukken: de
motor stopt.

Ontvanger /
motor gaat
steeds op en
neer

Ca.6 sec.

LED brandt
oranje

Voorwaarde:
Inleermodus
is met deze
zender
gestart

(LET OP: alle
ontvangers die
op deze zender
waren ingeleerd
worden gewist)

Synchroon** of

Ca.6 sec.

LED brandt
rood

Voorwaarde:
Zender is al
ingeleerd

Alle
zenders
wissen

Ca.6 sec.

LED brandt
rood

Voorwaarde:
Zender is al
ingeleerd

4: Status van LED van ProlIne 2 handzender
Ca.3 sec.

LED brandt
oranje

Voorwaarde:
Zender is al
ingeleerd

Zie stap 2,3 en 4 van inleren eerste zender

*: Asynchroon inleren: bij stap
3 en 4 gaan de motoren
onafhankelijk van elkaar op
en neer om op verschillende
kanalen/zenders te worden
ingeleerd

Een
zender of
kanaal
wissen

Voorwaarde:
Zender is al
ingeleerd

Ingeleerde
zender/kanaal:

Voorwaarde:

Zender en
ontvanger
zijn beide in
inleermodus:

Voorwaarde:
Zender is al
ingeleerd

3: Wissen van een zender uit een ontvanger:

**: Synchroon inleren: bij stap
3 en 4 gaan de motoren gelijk
met elkaar op en neer om op
dezelfde kanalen/zenders te
worden ingeleerd

Kleur/snelheid
Knippert
Oranje
Flikkert
Oranje
Oranje en
dan groen
Oranje en
dan rood
Rood en dan
groen
Rood en dan
Rood
Groen
Knippert*
Rood

Betekenis:
Kanaal/zender is leeg
(nog niet ingeleerd)  1A of 1B
Kanaal/zender (en minstens één ontvanger) is
in leermodus. 2
Kanaal/zender is ingeleerd en ontvanger heeft
signaal ontvangen
Kanaal/zender is ingeleerd en ontvanger heeft
signaal niet ontvangen (eventueel  3)
Kanaal/zender is ingeleerd en ontvanger heeft
signaal ontvangen. Batterijen bijna leeg.
Kanaal/zender is ingeleerd en ontvanger heeft
signaal niet ontvangen. Batterijen bijna leeg.
Kanaal/zender is unidirectionaal ingeleerd
Kanaal/zender is ingeleerd en ontvanger heeft
geen signaal ontvangen. Batterijen bijna leeg.

2: Inleren volgende zender in een ontvanger:

Op
Stop
Status
Neer
Kanaalkeuze

Ingeleerde
zender/kanaal:

Programmeer

1: Inleren eerste zender in een ontvanger:
1A: Voorbereiden
(voor 5 min.)
2. Inleren
starten*

Zender
inleren
(max. 2
min.)
Deze
stappen
kunnen
steeds
opnieuw
gestart
worden
Inleermodus
stoppen

Voeding aansluiten:
stekker / zekering er even uit
Zie 1B: voor reeds aangesloten ontvangers
Niet-geleerde
(nieuwe)
zender op het
gewenste
kanaal:

3.

4.

Ca.1 sec.

LED brandt
oranje
3:Binnen 1
sec. na het
starten van de
motor op de
op-toets
indrukken: de
motor stopt
even.

Voorwaarde:
Ontvanger is
voorbereid
(stap 1A/B)

1B:
of
Voorbereiden
Zonder
spanning
Ingeleerde
te onderzender/kanaal:
breken
(voor 5
min.)*
of

3 sec.

Ca.6 sec.

LED brandt
rood

(kanaal is
gekozen)

4:Binnen 1
sec. na het
starten van de
motor neer de
neer-toets
indrukken: de
motor stopt.

Ontvanger /
motor gaat
steeds op en
neer

Ca.6 sec.

LED brandt
oranje

Voorwaarde:
Inleermodus
is met deze
zender
gestart

(LET OP: alle
ontvangers die
op deze zender
waren ingeleerd
worden gewist)

Synchroon** of

Ca.6 sec.

LED brandt
rood

Voorwaarde:
Zender is al
ingeleerd

Alle
zenders
wissen

Ca.6 sec.

LED brandt
rood

Voorwaarde:
Zender is al
ingeleerd

4: Status van LED van ProlIne 2 handzender
Ca.3 sec.

LED brandt
oranje

Voorwaarde:
Zender is al
ingeleerd

Zie stap 2,3 en 4 van inleren eerste zender

*: Asynchroon inleren: bij stap
3 en 4 gaan de motoren
onafhankelijk van elkaar op
en neer om op verschillende
kanalen/zenders te worden
ingeleerd

Een
zender of
kanaal
wissen

Voorwaarde:
Zender is al
ingeleerd

Ingeleerde
zender/kanaal:

Voorwaarde:

Zender en
ontvanger
zijn beide in
inleermodus:

Voorwaarde:
Zender is al
ingeleerd

3: Wissen van een zender uit een ontvanger:

**: Synchroon inleren: bij stap
3 en 4 gaan de motoren gelijk
met elkaar op en neer om op
dezelfde kanalen/zenders te
worden ingeleerd

Kleur/snelheid
Knippert
Oranje
Flikkert
Oranje
Oranje en
dan groen
Oranje en
dan rood
Rood en dan
groen
Rood en dan
Rood
Groen
Knippert*
Rood

Betekenis:
Kanaal/zender is leeg
(nog niet ingeleerd)  1A of 1B
Kanaal/zender (en minstens één ontvanger) is
in leermodus. 2
Kanaal/zender is ingeleerd en ontvanger heeft
signaal ontvangen
Kanaal/zender is ingeleerd en ontvanger heeft
signaal niet ontvangen (eventueel  3)
Kanaal/zender is ingeleerd en ontvanger heeft
signaal ontvangen. Batterijen bijna leeg.
Kanaal/zender is ingeleerd en ontvanger heeft
signaal niet ontvangen. Batterijen bijna leeg.
Kanaal/zender is unidirectionaal ingeleerd
Kanaal/zender is ingeleerd en ontvanger heeft
geen signaal ontvangen. Batterijen bijna leeg.

2: Inleren volgende zender in een ontvanger:

Op
Stop
Status
Neer
Kanaalkeuze

Ingeleerde
zender/kanaal:

Programmeer

1: Inleren eerste zender in een ontvanger:
1A: Voorbereiden
(voor 5 min.)
2. Inleren
starten*

Zender
inleren
(max. 2
min.)
Deze
stappen
kunnen
steeds
opnieuw
gestart
worden
Inleermodus
stoppen

Voeding aansluiten:
stekker / zekering er even uit
Zie 1B: voor reeds aangesloten ontvangers
Niet-geleerde
(nieuwe)
zender op het
gewenste
kanaal:

3.

4.

Ca.1 sec.

LED brandt
oranje
3:Binnen 1
sec. na het
starten van de
motor op de
op-toets
indrukken: de
motor stopt
even.

Voorwaarde:
Ontvanger is
voorbereid
(stap 1A/B)

1B:
of
Voorbereiden
Zonder
spanning
Ingeleerde
te onderzender/kanaal:
breken
(voor 5
min.)*
of

3 sec.

Ca.6 sec.

LED brandt
rood

(kanaal is
gekozen)

4:Binnen 1
sec. na het
starten van de
motor neer de
neer-toets
indrukken: de
motor stopt.

Ontvanger /
motor gaat
steeds op en
neer

Ca.6 sec.

LED brandt
oranje

Voorwaarde:
Inleermodus
is met deze
zender
gestart

(LET OP: alle
ontvangers die
op deze zender
waren ingeleerd
worden gewist)

Synchroon** of

Ca.6 sec.

LED brandt
rood

Voorwaarde:
Zender is al
ingeleerd

Alle
zenders
wissen

Ca.6 sec.

LED brandt
rood

Voorwaarde:
Zender is al
ingeleerd

4: Status van LED van ProlIne 2 handzender
Ca.3 sec.

LED brandt
oranje

Voorwaarde:
Zender is al
ingeleerd

Zie stap 2,3 en 4 van inleren eerste zender

*: Asynchroon inleren: bij stap
3 en 4 gaan de motoren
onafhankelijk van elkaar op
en neer om op verschillende
kanalen/zenders te worden
ingeleerd

Een
zender of
kanaal
wissen

Voorwaarde:
Zender is al
ingeleerd

Ingeleerde
zender/kanaal:

Voorwaarde:

Zender en
ontvanger
zijn beide in
inleermodus:

Voorwaarde:
Zender is al
ingeleerd

3: Wissen van een zender uit een ontvanger:

**: Synchroon inleren: bij stap
3 en 4 gaan de motoren gelijk
met elkaar op en neer om op
dezelfde kanalen/zenders te
worden ingeleerd

Kleur/snelheid
Knippert
Oranje
Flikkert
Oranje
Oranje en
dan groen
Oranje en
dan rood
Rood en dan
groen
Rood en dan
Rood
Groen
Knippert*
Rood

Betekenis:
Kanaal/zender is leeg
(nog niet ingeleerd)  1A of 1B
Kanaal/zender (en minstens één ontvanger) is
in leermodus. 2
Kanaal/zender is ingeleerd en ontvanger heeft
signaal ontvangen
Kanaal/zender is ingeleerd en ontvanger heeft
signaal niet ontvangen (eventueel  3)
Kanaal/zender is ingeleerd en ontvanger heeft
signaal ontvangen. Batterijen bijna leeg.
Kanaal/zender is ingeleerd en ontvanger heeft
signaal niet ontvangen. Batterijen bijna leeg.
Kanaal/zender is unidirectionaal ingeleerd
Kanaal/zender is ingeleerd en ontvanger heeft
geen signaal ontvangen. Batterijen bijna leeg.

5: Afstellen eindposities RolTop-868 of SunTop-868
(Leer eerst zender in)Motor bedienbaar met korte STOP
1 Bedien op tot
ca. 5 cm onder
de aanslag

De motor draait
tot een korte
STOP en draait
daarna verder

2 Bedien op tot
tegen de
aanslag of het
gewenste
eindpunt

De motor draait
en stopt tegen
de aanslag of
wanneer u de
toets los laat

3 Bedien neer
tot de motor
volledig stopt

De bovenste
eindpositie is
ingesteld

4 Bedien neer
tot ca. 5 cm
boven de
wenste
eindpositie

De motor draait
tot een korte
STOP en draait
daarna verder

5 Bedien neer
tot het
gewenste
eindpunt

De motor draait
en stopt
wanneer u de
toets los laat

6 Bedien op
tot de motor
volledig stopt

De onderste
eindpositie is
ingesteld

6: Wissen eindposities RolTop-868 of SunTop-868
1 Spanning kort onderbreken.
2 Bedien tot ongeveer de middenpositie
3 Bedien
tegelijkertijd OP en
NEER voor ca. 5s

De
motor
draait
kort op
en neer

Profigids 1
Bidirectionele zenders

De eindposities zijn gewist.
U kunt de eindposities nu opnieuw instellen.

7: Tussenpositie in een ontvanger
programmeren
Zowel onder de op- als de neer-toets mogelijk
1:Op-toets tot de gewenste
1
2
Onder op
toets

positie ingedrukt houden
2: Op de goede positie
stop er bij indrukken.
Binnen 2 sec. beide
loslaten.

Buismotoren
SunTop-868 en
RolTop-868

8: Tussenpositie uit een ontvanger wissen
Uit op toets

Ca.3 sec.

LED gaat uit

9: Naar tussenpositie bedienen
Van opOp-toets 2 keer snel
indrukken
2x
toets.
Tussenpositie onder de neer toets gaat
precies zo …

Herken de soort buismotor:
VariEco (868)
Zie Profigids 2

VariEco+ (868)
Zie Profigids 2

SunTop-868 of
RolTop-868
Zie Profigids 1
(deze)

5: Afstellen eindposities RolTop-868 of SunTop-868
(Leer eerst zender in)Motor bedienbaar met korte STOP
1 Bedien op tot
ca. 5 cm onder
de aanslag

De motor draait
tot een korte
STOP en draait
daarna verder

2 Bedien op tot
tegen de
aanslag of het
gewenste
eindpunt

De motor draait
en stopt tegen
de aanslag of
wanneer u de
toets los laat

3 Bedien neer
tot de motor
volledig stopt

De bovenste
eindpositie is
ingesteld

4 Bedien neer
tot ca. 5 cm
boven de
wenste
eindpositie

De motor draait
tot een korte
STOP en draait
daarna verder

5 Bedien neer
tot het
gewenste
eindpunt

De motor draait
en stopt
wanneer u de
toets los laat

6 Bedien op
tot de motor
volledig stopt

De onderste
eindpositie is
ingesteld

6: Wissen eindposities RolTop-868 of SunTop-868
1 Spanning kort onderbreken.
2 Bedien tot ongeveer de middenpositie
3 Bedien
tegelijkertijd OP en
NEER voor ca. 5s

De
motor
draait
kort op
en neer

Profigids 1
Bidirectionele zenders

De eindposities zijn gewist.
U kunt de eindposities nu opnieuw instellen.

7: Tussenpositie in een ontvanger
programmeren
Zowel onder de op- als de neer-toets mogelijk
1:Op-toets tot de gewenste
1
2
Onder op
toets

positie ingedrukt houden
2: Op de goede positie
stop er bij indrukken.
Binnen 2 sec. beide
loslaten.

Buismotoren
SunTop-868 en
RolTop-868

8: Tussenpositie uit een ontvanger wissen
Uit op toets

Ca.3 sec.

LED gaat uit

9: Naar tussenpositie bedienen
Van opOp-toets 2 keer snel
indrukken
2x
toets.
Tussenpositie onder de neer toets gaat
precies zo …

Herken de soort buismotor:
VariEco (868)
Zie Profigids 2

VariEco+ (868)
Zie Profigids 2

SunTop-868 of
RolTop-868
Zie Profigids 1
(deze)

5: Afstellen eindposities RolTop-868 of SunTop-868
(Leer eerst zender in)Motor bedienbaar met korte STOP
1 Bedien op tot
ca. 5 cm onder
de aanslag

De motor draait
tot een korte
STOP en draait
daarna verder

2 Bedien op tot
tegen de
aanslag of het
gewenste
eindpunt

De motor draait
en stopt tegen
de aanslag of
wanneer u de
toets los laat

3 Bedien neer
tot de motor
volledig stopt

De bovenste
eindpositie is
ingesteld

4 Bedien neer
tot ca. 5 cm
boven de
wenste
eindpositie

De motor draait
tot een korte
STOP en draait
daarna verder

5 Bedien neer
tot het
gewenste
eindpunt

De motor draait
en stopt
wanneer u de
toets los laat

6 Bedien op
tot de motor
volledig stopt

De onderste
eindpositie is
ingesteld

Buismotoren VariEco:
Zonder snelinstelling
Snelinstelling is
herkenbaar aan deze knop:

6: Wissen eindposities RolTop-868 of SunTop-868
1 Spanning kort onderbreken.
2 Bedien tot ongeveer de middenpositie
3 Bedien
tegelijkertijd OP en
NEER voor ca. 5s

De
motor
draait
kort op
en neer

Profigids 1
Bidirectionele zenders

De eindposities zijn gewist.
U kunt de eindposities nu opnieuw instellen.

7: Tussenpositie in een ontvanger
programmeren
Zowel onder de op- als de neer-toets mogelijk
1:Op-toets tot de gewenste
1
2
Onder op
toets

positie ingedrukt houden
2: Op de goede positie
stop er bij indrukken.
Binnen 2 sec. beide
loslaten.

Buismotoren
SunTop-868 en
RolTop-868

8: Tussenpositie uit een ontvanger wissen
Uit op toets

Ca.3 sec.

LED gaat uit

9: Naar tussenpositie bedienen
Van opOp-toets 2 keer snel
indrukken
2x
toets.

Herken de soort buismotor:
VariEco (868)
Zie Profigids 2

VariEco+ (868)
Zie Profigids 2

Tussenpositie onder de neer toets gaat
precies zo …

Afstellen eindposities:
Links:
Doek/
neer
pantser
op
achterlangs

Rechts:
neer Doek/
pantser
op achterlangs

Doek/
pantser
op
voorneer
langs

Doek/
op pantser
voorneer langs

Profigids 2

Buismotoren VariEco:
Zonder snelinstelling
Buismotoren VariEco + :
met snelinstelling

SunTop-868 of
RolTop-868
Zie Profigids 1
(deze)

2: Inleren volgende zender in een ontvanger:

Op
Stop
Status
Neer
Kanaalkeuze

Ingeleerde
zender/kanaal:

Programmeer

1: Inleren eerste zender in een ontvanger:
1A: Voorbereiden
(voor 5 min.)
2. Inleren
starten*

Zender
inleren
(max. 2
min.)
Deze
stappen
kunnen
steeds
opnieuw
gestart
worden

Voeding aansluiten:
stekker / zekering er even uit
Zie 1B: voor reeds aangesloten ontvangers
Niet-geleerde
(nieuwe)
zender op het
gewenste
kanaal:

3.

4.

Inleermodus
stoppen

Ca.1 sec.

LED brandt
oranje
3:Binnen 1
sec. na het
starten van de
motor op de
op-toets
indrukken: de
motor stopt
even.

Voorwaarde:
Ontvanger is
voorbereid
(stap 1A/B)

Ca.6 sec.

LED brandt
rood

Zender en
ontvanger
zijn beide in
inleermodus:

Ca.6 sec.

LED brandt
oranje

Voorwaarde:
Inleermodus
is met deze
zender
gestart

Voorwaarde:
Zender is al
ingeleerd
(LET OP: alle
ontvangers die
op deze zender
waren ingeleerd
worden gewist)

Synchroon** of

Ca.3 sec.

LED brandt
oranje

Voorwaarde:
Zender is al
ingeleerd

**: Synchroon inleren: bij stap
3 en 4 gaan de motoren gelijk
met elkaar op en neer om op
dezelfde kanalen/zenders te
worden ingeleerd

Snelinstelling aan
(Uitlevertoestand)
De motor stopt niet op zijn eindposities. De eindposities worden
bij het bedienen naar het uiterst
bereikte punt verschoven.
Snelinstelling uit
(Normaal gebruik)
De motor stopt op zijn
eindposities. U kunt de
eindposities veranderen
als zonder snelinstelling.

Ca.6 sec.

LED brandt
rood

Voorwaarde:
Zender is al
ingeleerd

Alle
zenders
wissen

Ca.6 sec.

LED brandt
rood

Voorwaarde:
Zender is al
ingeleerd

4: Status van LED van ProlIne 2 handzender

Zie stap 2,3 en 4 van inleren eerste zender

*: Asynchroon inleren: bij stap
3 en 4 gaan de motoren
onafhankelijk van elkaar op
en neer om op verschillende
kanalen/zenders te worden
ingeleerd

Een
zender of
kanaal
wissen

Voorwaarde:
Zender is al
ingeleerd

Ingeleerde
zender/kanaal:

Voorwaarde:

Ontvanger /
motor gaat
steeds op en
neer

Snelinstelling is
herkenbaar aan deze knop:

3 sec.

(kanaal is
gekozen)

4:Binnen 1
sec. na het
starten van de
motor neer de
neer-toets
indrukken: de
motor stopt.

Buismotoren VariEco +:
Met snelinstelling

1B:
of
Voorbereiden
Zonder
spanning
Ingeleerde
te onderzender/kanaal:
breken
(voor 5
min.)*
of

3: Wissen van een zender uit een ontvanger:

Kleur/snelheid
Knippert
Oranje
Flikkert
Oranje
Oranje en
dan groen
Oranje en
dan rood
Rood en dan
groen
Rood en dan
Rood
Groen
Knippert*
Rood

Betekenis:
Kanaal/zender is leeg
(nog niet ingeleerd)  1A of 1B
Kanaal/zender (en minstens één ontvanger) is
in leermodus. 2
Kanaal/zender is ingeleerd en ontvanger heeft
signaal ontvangen
Kanaal/zender is ingeleerd en ontvanger heeft
signaal niet ontvangen (eventueel  3)
Kanaal/zender is ingeleerd en ontvanger heeft
signaal ontvangen. Batterijen bijna leeg.
Kanaal/zender is ingeleerd en ontvanger heeft
signaal niet ontvangen. Batterijen bijna leeg.
Kanaal/zender is unidirectionaal ingeleerd
Kanaal/zender is ingeleerd en ontvanger heeft
geen signaal ontvangen. Batterijen bijna leeg.

Gebruik:
Bevestig het pantser/doek aan de as.
Bedien NEER en daarna OP tot de gewenste
eindposities.
Zet de snelinstelling uit met de
instelhulp: draai tegen klok in
tot na de klik. Bedien de motor even
NEER. Beide eindposities zijn nu
grof ingesteld.
U kunt de eindposities nog
veranderen als zonder snelinstelling.
Let op: De snelinstelling kunt u 1 x gebruiken.

