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Håndsender SKR433-3

Batterier (5)

MIDI-håndsender:

Der skal bruges et 12V-batteri.
Anvendelige batterityper: A23, 23A, 23L, EL12, VR 22 og 
MN 21

MINI-håndsender:

Der skal bruges to 3V-batterier.
Anvendelige batterityper: CR1616 eller DL1616

Brugte batterier skal bortskaffes i henhold til 
nationale bestemmelser!

 
Situation 1
Hvis du har en funktionsdygtig håndsender, der 
allerede er registreret af portåbneren:
1.1.) Åbn porten med ca. 50 cm (eller mere) med den 
registrerede håndsender
1.2.) Luk porten med den registrerede håndsender
1.3.) Du har nu 10 sekunder til at trykke på tasterne 
1+2 (se fig. a) samtidig på den registrerede hånd-
sender i ca. 3 sekunder 
1.4.) Slip tasterne, når portåbnerens lampe begynder 
at blinke
1.5.) Tryk nu kortvarigt på den tast på den nye 
håndsender, som du fremover ønsker at betjene 
porten med
1.6.) Portåbnerens lampe holder op med at blinke – 
den nye håndsender er registreret og kan anvendes.

Situation 2
Hvis du ikke har nogen funktionsdygtig hånd-
sender:
2.1.) Åbn den bageste del af portåbneren (skruen skal 
løsnes med en stjerneskruetrækker)
2.2.) Hold „LERN/LEARN”-tasten på elektronikken 
trykket, indtil portåbnerens lampe begynder at blinke 
(ca. 3 sek.) – slip så tasten
2.3.) Tryk på den tast på den nye håndsender, som du 
vil bruge til portåbneren 
2.4.) Portåbnerens lampe holder op med at blinke – 
den nye håndsender er registreret og kan anvendes.

Situation 3
Hvis du bruger en portåbner med en MINI-mod-
tager (som regel ikke Seip-portåbner):
3.1.) MINI-modtageren sidder som regel inde i boksen 
af det fjernstyrede anlæg. Anlæggets boks skal åbnes 
for at få adgang til modtageren. 
3.2.) Tag den nye sender, og hold den umiddelbart 
ved siden af LED-lampen på modtagerboksen. Hold 
tasten 1 trykket, indtil LED-lampen begynder at lyse. 
Slip sendertasten, og tryk på den igen – LED-lampen 
slukker, og senderen er programmeret.

„gammel“ sender
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Situation 2
Du har ikke nogen funktionsdygtig håndsen-
der:
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Portåbnerens lampe blinker

Situation 1
Du har en funktionsdygtig håndsender – den 
nye sender skal desuden programmeres:

Håndsenderen skal registreres af modtageren, før den kan anvendes.  

Situation 1 og 2 beskriver, hvordan håndsenderen programmeres med en portåbner i TS-
serien (TS75/TS100) og TM.

Situation 3
Du ønsker at bruge den nye håndsender med en ekstern Seip MINI-modtager (som regel i forbindelse 
med fløjporte, alarmanlæg, lysstyringssystemer):

ca. 3 sek.

ny sender

Portåbnerens lampe blinker

ny sender

holdes 
trykket i 3 

sek.

Overensstemmelseserklæring
Apparaterne opfylder det Europæiske Fællesskabs tekniske 
krav, er CE-mærket og kan anvendes i alle EU-lande og 
Schweiz uden anmeldelse. Overensstemmelseserklæringen til 
apparaterne findes i downloadområdet på www.seip.com som 
del af installationsvejledningerne TS-serie og TM60.


