
Informatie AXA-Remote

U bent in het bezit gekomen van een AXA kwaliteitsproduct. 
Voor een probleemloze werking van dit product dient u
onderstaande instructies nauwgezet te volgen.

Toepassing:
Geschikt voor:
Bovenlichten, klep- en uitzetramen, naar buiten draaiend
Raamafmeting: Maximaal: 100 x 100 cm (bxh)
  Minimaal: 30 x 30 cm (bxh)
  
Keurmerk: 
Politie Keurmerk Veilig Wonen ®, SKG*®, SKH ®
EMC 89/336 EEC (elektromagnetische comptabiliteit)

Inhoud: 
1. (1x)  Afstandsbediening 
2. (1x) Afdekkap 
3. (1x) Schroefhaak (alleen bij blisterverpakking)
4. (2x) Schroeven 4 x 30 mm 
5.  (2x) Schroeven 5 x 60 mm 
6. (5x) Schroeven 4,5 x 40 mm  
7. (1x) Schuifblok  
8. (1x) Boormal 
9. (4x) Batterijen  
10. (1x) Raamplaat 
11. (1x) Sluit-unit 
12. (1x) Inbussleutel (alleen bij blisterverpakking)

Montagegereedschap (advies)
Meetlint, boormachine, boortje ø 3 mm, priem/potlood
schroevendraaier, schroefhaak

Montageplaats:

Minimale montageruimte 

Montagehandleiding AXA-Remote

Afstandsbediening
De afstandsbediening heeft 3 knoppen:
• Open 
• Stop 
• Sluiten 
Wanneer de “Open” of “Sluiten” knop kort wordt bediend gaat het 
raam volledig open of dicht. 
Wanneer de “Open” of “Sluiten” knop langdurig wordt bediend 
gaat het raam open of dicht zolang de knop ingehouden wordt. 

Richt de afstandsbediening 
op het LED lampje van de unit.

Let op: U moet de onderdelen nauwkeurig monteren om een 
goede werking te kunnen garanderen. Lees de gebruiksaan-
wijzing aandachtig en monteer het product in de aangege-
ven volgorde
 
Aanmelden afstandsbediening:
1. Plaats de batterijen in de batterij houder van de sluit-unit
Let op: plaats ze op de aangegeven manier!

2.  Het LED lampje gaat 1 minuut branden, druk op de knop   
 “Open” (bovenste knop) van de afstandbediening. Het lampje  
 gaat even kort uit wanneer  deze wordt aangemeld.
Let op: De aanmeldtijd is 1 minuut, wanneer deze voorbij is 
gaat het LED-lampje uit. Wilt u de afstandsbediening of een 
andere afstandsbediening aanmelden dan moeten eerst de 
batterijen tijdelijk verwijderd en opnieuw geplaatst worden. 
Volg dan weer stap 2.

3. Druk nogmaals op de knop “Open” en houd deze ingedrukt   
 totdat de ketting ongeveer 10 cm uit de unit is gekomen   
 en laat dan de knop los.
 De sluit-unit is nu klaar voor montage, zie volgende pagina
 

• Open 
• Stop 
• Sluiten 



Voorbereiding montage

1. Teken het midden van het raam af op het kozijn
2. Plaats de boormal met het midden van het V-groefje op het   
 afgete kende midden strak tegen raam en kozijn. Teken gat A  
 af en boor voor (boortje Ø3 mm).Schroef de schroefhaak door
 het gat van de boormal in het raam. 
 Trek het raam met deze schroefhaak zo 
 stevig mogelijk dicht, zorg dat de 
 boormal strak tegen raam en kozijn zit.
 Teken door de boormal, 
 2 bevestigingspunten C af. Boor de 
 bevestigingpunten voor (boortje Ø3 mm.).
3. Zet de boormal vast met de 2 kleinste 
 bijgesloten schroeven (4 x 30 mm).    
4. Controleer of er geen speling op het 
 raam zit. Zit er speling op het raam 
 monteer de boormal dan opnieuw. 
5. Boor de 7 gaten D voor met een 
 boor Ø3 mm.
6. Demonteer de boormal.

Montage
7. Monteer de raamplaat (volgens 
 voorgeboorde gaten), met de 
 5 schroeven A van 4,5 x 40 mm*.
Let op: bij gebruik van een accuboor-
machine moet u de laatste slagen 
met de hand aandraaien!
8. Monteer het schuifblok (volgens 
 voorgeboorde gaten) met de 
 2 lange schroeven B van 5 x 60 mm.
 Controleer of de ruimte van de 
 stelschroef 2 mm is, zoniet draai 
 deze dan naar die afstand.
 

9. Schuif de sluit-unit 
 over het schuifblok, 
 houd het raam hierbij   
 een beetje open. 
10. Schuif de ketting-
 houder tot op de 
 bodem van de sleuf 
 in de raamhaak.

11. Sluit het raam door kort op de knop “Sluiten” van de afstands
 bedieningte drukken. 
 Houd hierbij de unit vast en zorg ervoor dat deze 
 evenwijdig aan het raam blijft staan. U kunt hiervoor de   
 boormal als hulp  gebruiken, door deze aan de linkerkant in de
 unit te haken. 

Afstellen unit:
12. Het raam moet goed dicht getrokken worden en de unit   
 moet in het slot vallen. Dit herkent u aan het kort    
 oplichten van het LED lampje. Wanneer het raam op slot is,   
 gaat het lampje uit. Wanneer het raam niet goed op slot is, zal  
 het raam ook weer een stukje open gaan. 
Let op: In geopende toestand blijft het LED lampje altijd flitsend 
oplichten ter indicatie, dat het raam niet gesloten en vergrendeld is.

*)Bij naaldhout: 5 schroeven 4,5 x 45 mm gebruiken



Batterijen vervangen

Low-battery indicator
• Wanneer het LED lichtje fel gaat knipperen (i.p.v. het flitsend   
 oplichten zoals tijdens de geopende stand) betekent dit   
 dat de batterijen op korte termijn vervangen dienen te worden.  
 De software van de AXA-Remote zal er altijd voor zorgen, dat   
 de laatste voeding van de batterijen gebruikt wordt om het raam  
 te sluiten/vergrendelen.

Batterijen vervangen van de unit
• Neem de kap van de unit en verwijder de 4 lege batterijen.   
 Plaats de 4 volle penlite batterijen (AA) in de positie zoals  
 aangegeven in deze gebruiksaanwijzing. 
Let op: Gebruik hiervoor alleen goede alkaline AA batterijen 
(gebruik geen oplaadbare batterijen).

Batterij vervangen van de afstandsbediening
• Schroef het schroefje aan de achterzijde van de afstandsbedie 
 ning los. Open de delen, vervang de batterijen, plaats de achter 
 wand en schroef dicht.
  

Meerdere units aanmelden met 
dezelfde afstandsbediening
• Verwijder kortstondig de batterijen van de nieuw aan te melden  
 sluit-unit, of trek de adapter even los. 
 Plaats de batterijen of adapter terug. 
 Meld zolang het LED lampje brandt (1e minuut) de afstands-
 bediening aan (zie punt 2 aanmelden afstandsbediening).

Opmerking: 
Met één en dezelfde afstandsbediening kan een onbeperkt aantal 
units aangemeld (bediend) worden.
Eén unit kan door maximaal 8 verschillende afstandsbedieningen 
aangemeld (bediend) worden.

Montage adapterversie:

1. Monteer de sluit-unit 
 zoals de batterij versie.
  
 Voordat u de adapter 
 aansluit op de sluit-unit 
 en het lichtnet eerst de 
 batterijen verwijderen.  
  
Moet u, nadat u de adapter heeft aangesloten op unit en lichtnet, 
de afstandsbediening nog aanmelden, volg dan punt 2 (aanmel-
den afstandsbediening).
 
2. Haak het adaptersnoer achter het haakje. U kunt het adapter 
 snoer links of rechts uit de unit laten komen (afhankelijk van   
 waar het gebruikte stopcontact zit). Als u het snoer links uit de  
 unit wil laten komen moet u het snoer via een bocht door de  
 gleuf leiden.
Let op: Zorg ervoor dat het snoer netjes langs het kozijn 
geleid wordt. 

Eventuele problemen

Raam sluit niet
• Controleer of de raamplaat en het schuifblok op de goede plek  
 zijn gemonteerd. Ook ten opzichte van elkaar.
• Het kan zijn dat de batterijen (te) leeg zijn. 
 Vervang de 4 penlite batterijen in de unit. 
 Zie “Batterijen vervangen van de unit”
• De unit staat te strak afgesteld.
 De unit kan (bijv. door werking van het hout of temperatuur  
 verschillen) op een gegeven moment het raam niet meer   
 goed dicht trekken als deze te strak is afgesteld. Demonteer  
 de buitenste schroeven van de unit. Draai het stelschroefje   
 een halve tot hele slag rechtsom. Controleer of het raam   
 wel goed sluit, u hoort bij het dichtvallen van het slot een 
 duidelijk klik-geluid. Is dit niet het geval herhaal dan de hande-
 ling tot dit wel zo is. Schroef de unit weer vast,gebruik nu de
 niet eerder gebruikte gaten. 
Stroom uitval
 Nadat de stroom weer terug op het systeem komt zal de unit  
 de LED 1 minuut continu laten branden. 
 Het systeem is weer direct bruikbaar, de afstandsbediening   
 hoeft niet opnieuw te worden aangemeld
De unit reageert niet of onvoldoende.
• Haal de batterijen er tijdelijk uit of haal de adapteraansluiting uit  
 het stopcontact. Druk op een knop van de afstandsbediening  
 alsof u de unit wilt gebruiken. Plaats de batterijen of adapter  
 weer terug. Probeer nu de unit te gebruiken door op een van  
 de knoppen op de afstandsbediening te drukken.

Unit reageert niet direct op de afstandsbediening, 
slaapstand.
• Om energie te besparen gaat de unit na een bepaalde tijd over  
 in een slaapstand, daarom moet u soms 2x op de afstandsbe- 
 diening drukken om de unit te activeren.
• Wanneer de voorzijde van de unit in de volle zon staat, wordt  
 de bedieningsafstand kleiner. U moet dan dichter bij de unit   
 staan om deze te kunnen bedienen.


