
Handleiding DeltaCommand I 

Volg de instructies aangegeven in afb. 1: 
Let wel op dat DeltaCommand l, in tegenstelling tot DeltaCommand ll, alleen op 433,92 MHz 
werkt. 
Ook moet u de afstandsbediening  die u wenst te kopiëren niet verder dan 2 cm van de 
DeltaCommand l verwijderd houden tijdens het kopiëren. 

1. Druk tegelijkertijd op de knoppen 1 en 3 ( van DeltaCommand l ) totdat de LED snel
begint te knipperen.

2. Laat de knoppen 1 en 3 los en druk dan gelijk op de knop (van DeltaCommand l)
waaronder u de nieuwe CODE wilt kopiëren.

3. De LED stopt dan met knipperen en blijft AAN. Druk dan gelijk op de knop van de
afstandsbediening  die u wenst te kopiëren en houd deze niet verder dan 2 cm
verwijderd van de DeltaCommand l.

Het leren van een andere soort afstandsbediening 
Met de bovenstaande procedure, wordt de ontvangen code gecontroleerd aan alle eisen 
waar de bekende codes aan voldoen. U kunt ook een andere vorm van codes kopiëren 
(onbekend, dus het zal niet worden gecontroleerd). Volg dan ook de bovenstaande instructie 
maar druk dan tegelijkertijd op de knoppen 1 en 2 in plaats van 1 en 3. 

Afb.1: 



De batterij vervangen 
Wanneer  u op de knop van de afstandsbediening drukt, zal DeltaCommand l u de status van 
de batterij laten zien:  
Visueel: de LED blijft branden in plaats van knipperen. 
Weigeren: de knop moet herhaaldelijk worden ingedrukt totdat de afstandsbediening zendt. 

Als de batterij leeg raakt, vervang deze dan door een nieuwe CR2032 Limn 3V batterij. 

Om de batterij te vervangen, moet u de behuizing openen (zie afb.2): 
1. Steek de punt van een kleine schroevendraaier in de sleuf aan de onderzijde.
2. Beweeg de schroevendraaier naar links, zodat de onderkant van de behuizing een

klein beetje omhoog komt. Breng de punt van de schroevendraaier in de sleuf aan de
onderzijde.

3. Ga dan met schroevendraaier naar de bovenzijde van de behuizing en langs de
bovenste rand van  de behuizing om deze volledig te verhogen. Neem de printplaat
uit en vervang dan de batterij. Plaats de printplaat terug en sluit dan de behuizing.

Afb.2: 

De behuizing van de afstandsbediening openen 


