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Huismerk 

Huismerk radio 
1. Verwijder de spanning van alle andere rolluiken en screens. 

 
2. Sluit de spanning aan van het product dat u wilt programmeren. 

>> De motor maakt een piepgeluid. 
 

3. Kies het gewenste kanaal op de afstandsbediening (alleen van toepassing bij 
meerkanaals afstandsbediening). 
 

 
 

4. Druk 2 keer rustig op de P2 knop. 
>> De motor maakt een piepgeluid bij iedere druk op de knop. 
 

5. Druk op de knop OMHOOG. 
>> De motor maakt een piepgeluid. 
 

6. Indien de draairichting van de motor verkeerd is volgt u de stappen opnieuw en drukt 
u bij stap 5 op de knop OMLAAG. 
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Huismerk radio Oxan 
1. Verwijder de spanning van alle andere rolluiken en screens. 

 
2. Sluit de spanning aan van het product dat u wilt programmeren. 

>> De motor maakt een piepgeluid. 
 

3. Kies het gewenste kanaal op de afstandsbediening (alleen van toepassing bij 
meerkanaals afstandsbediening). 
 

 
 

4. Druk 2 keer rustig op de P2 knop. 
>> De motor maakt een piepgeluid bij iedere druk op de knop. 
 

5. Druk op de knop OMHOOG. 
>> De motor maakt een piepgeluid. 
 

Verwisselen van draairichting 
De draairichting is in de fabriek ingesteld. Volg deze stap alleen als de draairichting verkeerd 
is. 
 

1. Druk de knop op de motor 5 seconden in. 
>> het rolluik of screen gaat op en neer. 

 

Instellen van begin- en eindpositie 
De begin- en eindpositie zijn in de fabriek ingesteld. Volg deze stap alleen als de begin- of 
eindpositie verkeerd is. 
 

1. Druk 1 keer op de P2 knop. 
>> het rolluik of screen gaat op en neer. 
 

2. Druk op de knop OMHOOG. 
>> het rolluik of screen gaat op en neer. 
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3. Druk 1 keer op de P2 knop. 
>> het rolluik of screen gaat op en neer. 
 

4. Zet het rolluik in de bovenste positie. 
 

5. Druk de STOP knop 6 seconden in totdat de motor een beweging maakt. 
 

6. Zet het rolluik in de onderste positie. 
 

7. Druk de STOP knop 6 seconden in totdat de motor een beweging maakt. 

Resetten van de motor 
1. Druk de knop op de motor 10 seconden in. 

>> De motor maakt een piepgeluid bij 5 en 10 seconden 
 

2. Druk 1 keer op de P2 knop. 
 

3. Druk 1 keer op de STOP knop. 
>> het rolluik of screen gaat op en neer. 
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Huismerk Nelmo 
1. Sluit de spanning aan van het product dat u wilt programmeren. 

 
2. Verwijder de onderkap van het rolluik door de schroeven los te draaien. 

 
3. Laat het rolluik tot ongeveer halverwege zakken. 

 
4. Draai de knop van de schakelaar in de stand OMHOOG. 

 
5. Als het rolluik bijna bovenin is drukt u de P1 knop op de motor in. Laat de P1 knop 

los als het rolluik helemaal bovenin is. 
 

6. Draai de knop van de schakelaar in de stand OMLAAG. 
 

7. Als het rolluik bijna onderin is drukt u de P1 knop op de motor in. Laat de P1 knop los 
als het rolluik helemaal onderin is. 
 

8. Plaats de onderkap van het rolluik terug. 
 

 
P1 knop 
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Verhelpen van storingen 
1. Controleer de bekabeling van de motor. 

 
2. Controleer of de motor in thermische beveiliging gegaan is. Wacht ca. 10 min. tot de 

motor afgekoeld is. 
 

3. Controleer de batterij van de zender 
 

4. Controleer of er netspanning aanwezig is. 
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