
 

 

 

Programmerings vejledning til TX4UNI Håndsender: 
 
Da håndsenderen kan anvendes til flere forskellige kodnings systemer skal man før at man kan anvende 
selve håndesenderen sammen med sin portåbner have den programmeret til det rigtige system.  
Håndsender kan programmeres til – Billion kode, Rullende kode eller den nye Evolution Kode (se evt. 
portåbnerens manual eller nedenstående billeder af typiske modeller). Håndesender med hvid lysdiode 
er til 433 MHz, Blå lysdiode er til 868 MHz modtagere  
 

Vend håndsenderen med lysdioden opad (Placeret i enden af håndsenderen). For at få adgang til 
håndsenderens knapper skal skydedækslet skydes til nedad. Tryk samtidig venstre og højre knap indtil 
at lysdioden lyser konstant (ca. 5 sec).  

 
 
 
 
 

 
 
 

Typiske modeller 
 

A. Tryk 1 gang på en den tast der skal aktivere porten. Håndsenderen passer 
nu til portåbnere der er forsynet med håndsendere af typen T2EV eller 
TX4EV.  

 

 

B. Tryk 2. gang på den tast der skal aktivere porten. Håndsenderen passer nu 
til alle portåbnere der er forsynet med håndsendere af typen ”Rolling Code” 
- Model: 94330E, 94333E eller 94335E.  
  

C. Tryk 3. gang på den tast der skal aktivere porten. Håndsenderen passer nu 
til alle port åbnere der er forsynet med håndsendere af typen ”Billion Code” 
- Model: 4330E, 4333E eller 4335E.   
 

D. For at afslutte programmeringsproceduren af selve håndsenderen - Tryk på en af 
håndsenderens øvrige knapper. 
 

E. Skal der anvendes flere knapper på håndsenderen skal proceduren A til D gentages. 
(Det er altså muligt at hver knap styre hver sin portåbner med hver sit eget kodesystem)      

 
 

Find i portåbnerens manual placeringen indlæringsknap (Ofte placeret bag på portåbneren).  
 
 

Tryk en gang kort (ca. 1 sekund) på portåbnerens indlærings knap (Ofte rød knap eller med tekst ”Prog”).  
Portåbnerens LED lyser nu som tegn på at modtageren er klar (ca. 30 sekunder).  
 
Tryk på den knap der skal aktivere porten. Portåbnerens lysdiode blinker hurtigt som tegn på at den 
modtager et signal fra håndsenderen.  
 

Portåbnerens LED slukker nu som tegn på at modtageren er programmeret. 
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