HANDLEIDING IDD TX MULTI UNIVERSELE ZENDER/
De TX Multi kan op 2 manieren gebruikt worden:
• Als handzender die direct in een ontvanger geprogrammeerd kan
worden
• Als kloon zender die een bestaande handzender kan kopiëren
• Let op! Het is afhankelijk van het fabricaat welke optie gebruikt kan
worden. Enkele fabricaten (bijvoorbeeld Crawford) hebben een speciale
software die niet te kopiëren is)
• Om de TX multi te gebruiken moet deze eerst geopend worden
• Dit gaat door een platte schroevendraaier in de gleuf aan de onderzijde
te steken en te draaien

DIRECT INLEREN:
• Kijk in de lijst of het gewenste model/fabricaat in de lijst “entering
directly in the receiver”staat
• Zet de dip switches in de stand van het desbetreffende merk
• De handzender werkt nu als een originele zender van dit merk en kan
volgens de manual van de ontvanger worden in geleerd
• Let op! Als de dip switches in een bepaalde stand staan moeten ze
blijven staan. Je kunt dus geen 2 verschillende merken die direct moeten
worden in geleerd in 1 TX multi gebruiken

KLOON FUNCTIE VAN DE TX MULTI GEBRUIKEN :
• In de lijst staan enkele merken die een eigen software hebben
• Deze staan vermeld onder “Clone mode”
• Daarnaast zijn er 2 universele standen: Universal Rolling Code en
Universal Fixed Code
• Als niet bekend is of een te kopiëren zender rolling code of fixed code is
moet het geprobeerd.

KLONEN:
• Zet de dipswitches in de gewenste positie
• Leg de TX multi vlak naast de te kopiëren zender
• Druk met een paperclip het “verborgen” toetsje tussen de 2 onderste
bedieningsknoppen van de TXMulti 1 x in, de blauwe LED gaan branden.
• Druk nu op de TX Multi te in te leren toets in, de blauwe LED gaat weer
uit
• Druk de toets van de zender die gekopiëerd moet worden in en houd
deze vast, De blauwe LED gaat na ca 1 seconde branden en na enkele
seconden 3 tot 4 keer knipperen. De zender is nu gekopiëerd
• Indien de blauwe LED blijft branden dan is de verkeerde modus gekozen
(rolling code of fixed code) of de zender is beveiligd tegen kopiëren
• De meeste zenders zijn te kopiëren, waaronder in ieder geval Hörmann
868, Marantec 434 en 868, GFA Dickert.’
• Ook de meeste zenders die direct in te leren zijn, zijn ook te kopiëren

BELANGRIJK:

• Om de handzender te wissen moet de “verborgen toets” ca 10 seconden
worden ingedrukt totdat de LED dooft
• Er kunnen verschillende merken in 1 zender worden gekloond maar dit
kan niet worden gecombineerd met een direct in te leren zender
• Veel zenders die onder direct in leren vallen kunnen echter ook worden
gekloond

