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433MHz Universal Radio Control: Model 7430E

433MHz Universal Fernsteuerung: Modell 7430E

433MHz Récepteur Universel: Modèle 7430E

433MHz Universal radiostyring: Model 7430E

433MHz Radio Control Universal: Modelo 7430E
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433MHz telecomandi universali: Modello 7430E

433MHz Universell Fjernstyring: Modell 7430E

433MHz Universele Afstandsbediening: Model 7430E

433MHz Sistemas de Radiocomando: Modelo 7430E

433MHz Radiostyrning Universal: Modelle 7430E

433MHz Yleiskäyttöinen Radio-Ohjaus: Malli 7430E

Thank you for purchasing this Lift-Master product. In the event
service information is required, details regarding our distributor
service network can be obtained through:

Lift-Master Germany
Alfred-Nobel-Str.4
D66793 Saarwellingen

Tel: (49) 06838-907-172
Fax: (49) 06838 907-179

Lift-Master UK
72 Stoneleigh Ave.
Worcester Park
Surrey KT4 8XY
England
Fax: (44) 0208 335 3002

Lift-Master France
11 rue de Verdun

BP 727
57207 Sarreguemines

Cedex
Tel: 03 87 98 15 93

Lift-Master
845 Larch Avenue

Elmhurst, Illinois 60126
USA

Fax: (+1) 630-530-6751
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Vervangt de 3-dradige afstandsbedieningssystemen

De ontvanger kan op twee manieren geïnstalleerd worden: 1. Hij kan bevestigd worden op een binnenmuur van de
garage en aangesloten worden met een beldraad. 2. Hij kan direct op de deuropener gemonteerd worden met de
bijgeleverde klemmen. Wanneer u twee of meer ontvangers in één garage installeert, dient u minstens 3 m tussenafstand
aan te houden om elektronische storing te voorkomen. OPGEPAST: Probeer niet de achterplaat van de ontvanger te
openen. DE ONDERDELEN MOGEN NIET DOOR DE GEBRUIKER VERVANGEN WORDEN.

Installeer de ontvanger buiten bereik van kinderen. Laat kinderen niet aan de afstandsbediening of
de ontvanger komen. Verkeerd gebruik van de opener kan ernstig lichamelijk letsel, veroorzaakt
door een sluitende deur, tot gevolg hebben.

Maak de opener spanningsloos voordat u de ontvanger installeert.

Montage van de ontvanger op de opener
Controleer of de antennedraad volledig (1).
Draai de drie schroefcontacten op de ontvanger los
(genummerd 1, 2 en 3) (2). Steek het ene uiteinde van
een montageklem (3) onder elke aansluitklem. Controleer
of de klemmen zo geplaatst zijn dat ze de opstaande rand
van de ontvanger vrij laten (4) , zoals afgebeeld. DRAAI
ZE OP DIT MOMENT NOG NIET VAST.
Draai de drie schroefcontacten op de opener los (5), die
gebruikt worden voor drukknopbediening en afstands-
bediening.

Laat het scheldraad van de drukknop op zijn plaats zitten
en steek het andere uiteinde van de montageklemmen (3)
onder de schroefcontacten van de opener (5). 
N.B. Als de volgorde van de cijfers bij de aansluit-
klemmen van de opener niet overeenkomt met die van de
ontvanger, draai de ontvanger dan andersom (zodat de
achterkant naar buiten gekeerd is) en voltooi de
aansluiting. De aansluitklemmen 1, 2 en 3 op de
ontvanger MOETEN aangesloten worden op de
aansluitklemmen 1, 2 en 3 op te opener.
Draai de schroefcontacten op de opener en de ontvanger
weer vast. Zet de opener weer onder spanning. Het
lampje van de drukknop van de ontvanger (6) moet nu
gaan branden. Als dit niet gebeurt, controleer of de
aansluitprocedure van de contacten. Controleer dan de
klemaansluitingsprocedure of sluit een 24V
uitgangstransformator aan.

Montage van de ontvanger op de garagemuur 
Bevestig de ontvanger met behulp van de bijgeleverde
6ABx1” schroeven op een muur in de garage. Gebruik
verankeringen als u het apparaat op een stapelmuurtje
installeert. Een goede plaats is naast de aparte
toegangsdeur tot de garage en BUITEN BEREIK VAN
KINDEREN.
Bevestig het ene uiteinde van het 3 - aderig beldraad aan
de schroefcontacten 1, 2 en 3 (1). Bevestig het andere
uiteinde aan de 3 schroefcontacten van de opener, die
bestemd zijn voor de bedieningsknoppen en de
afstandsbediening (2) zoals afgebeeld. Gebruik
zomogelijk geïsoleerde krammetjes om de beldraad vast
te zetten tussen de ontvanger en de opener. 

De ontvanger kan worden ingesteld op constante of
kortstondige sluiting van de uitgangscontacten. Met de
jumper (3) in de stand “MOM” (4) (Kortstondig) sluiten de
contacten een kwart seconde ongeacht de duur van de
radiotransmissie. Met de jumper in de stand “CONST” (5)
(Constant), blijven de contacten gesloten zolang de
radiozender een signaal uitzendt. De fabrieksinstelling
van de ontvanger is “MOM”.

Zet de opener weer onder spanning. Het lampje van de
drukknop van de ontvanger moet nu gaan branden. Als
dit niet gebeurt controleer dan de aansluiting van de
aansluitklemmen en kijk of er geen kortsluiting in de
bedrading is. Controleer dan de
klemaansluitingsprocedure of sluit een 24V
uitgangstransformator aan.
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Programmeer de ontvanger zo dat de code
overeenkomt met die van model 433MHz

Programmeer de ontvanger dan voor elke
afstandsbediening 433MHz, zoals afgebeeld.

1. Maak voorplaat van de ontvanger voorzichtig open (1)
met een munt of een schroevedraaier en zoek de
afgebeelde programmaknop (2).

2. De knop op één van de afstandsbedieningen indrukken
en ingedrukt houden. De “Intelligente” knop op de
ontvanger indrukken en loslaten. Het ernaast zittende
indicatorlampje (3) gaat knipperen. Laat de knop op de
afstandsbediening los. De ontvanger werkt nu op de
afstandsbediening(en).

Als u de knop op de afstandsbediening loslaat
voordat het lampje op de ontvanger knippert, heeft de
ontvanger de code nog niet geregisteerd.
Zo wist u alle afstandsbedieningscodes:
Druk op de "Intelligente" knop op ontvanger en houd deze
ingedrukt tot het indicatorlampje uitgaat (ongeveer 6
seconden). Alle door de ontvanger geregistreerde
codes worden gewist.

Geheugenregisters van de ontvanger
Computercode . . . . . . . . . . .12
Codeschalelaar  . . . . . . . . . . .1
Toetsenbord  . . . . . . . . . . . . .1
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Declarat ion of  Conformity

Universal Radio Receiver........................................................................................Model No.7430E
are in conformity to the applicable sections of Standards............................................ETS 300 683,
per the provisions & all amendments of the EU Directives ..............................................1999/5/EC

Declarat ion of  Incorporat ion
Universal Radio Receiver Model No. 7430E, when installed and maintained according to all the
Manufacturer’s instructions in combination with a Garage Door Opener and Garage Door, which
have also been installed and maintained according to all the Manufacturer’s instructions, meets
the provisions of EU Directive 89/392EEC and all ammendments.
I, the undersigned, hereby declare that the equipment specified above and any accessory

listed in the manual conforms to the above Directives and Standards.

Chamberlain GmbH
D-66793 Saarwellingen
August 1996

Colin B. Willmott
Chefingenieur
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