
Zie ook ons Youtubekanaal: RogerBelgium

a)  Functies knoppen

De knoppen hebben geen voorbestemde functie en kunnen worden opgeslagen in elk ontvangerskanaal. 

b)  Aanleren zenders 

1)     Druk op de knop van de ontvanger van het kanaal die de zender moet onthouden (knop bovenaan rechts). 

2)     Laat de knop los, het LED knippert langzaam 3 keer.  

3)     Druk in die tijd op de gewenste knop van de afstandsbediening waar de code moet worden opgeslaan. 

4)     1 lange knipper geeft aan dat de code succesvol werd opgeslagen. 

         (3 korte knipperingen betekent dat code reeds werd opgeslaan op een kanaal)

5)    Daarna zal het lampje nog 3 keer langzaam knipperen, in deze periode kunnen nog andere codes worden 

         opgeslagen. Indien er geen codes meer volgen zal de ontvanger automatisch uitgaan. 

6)     Als de knippering uit is, kan je de zender uitproberen op de poort. 

c)  Vervangen van de batterij

Om de batterij te vervangen opent u de kleine klep achteraan met een schroevendraaier. Controleer of de 

batterij correct geplaatst zijn. 

d)  Kopieren van een zender

1)    Selecteer de knop samen met de tegenovergestelde knop die u wil kopieren. (A met B of C met D, zie fig.) 

2)    Het LED knippert 5 seconden en brandt daarna vast. 

3)    Houd de knop waar u de code wenst op te slaan ingedrukt en laat de tegenovergestelde knop los. 

4)    Het LED maakt 3 lange knipperingen. Tergelijk plaatst u de originele zender voor de kopie zender en druk  

        de knop op de originele zender in die je wenst te kopieren. 

5)   Het LED stuurt korte flitsen terwijl deze wacht om een code te kopieren. 

Let nu op het led van de kopie-zender: 

→ Led licht 1 seconde op:  De kopie is voltooid, u kunt alle knoppen loslaten. 

→ Led blijft kort knipperen: Er werden geen codes ontvangen. U kan de zender verschuiven om de signaal- 

      koppeling te maximaliseren. 

→ Led licht nog op:  De kopie is mislukt, probeer opnieuw. 

→ Led knippert en licht dan vast op: batterij heeft niet voldoende energie om de kopie uit te voeren. 

ROGER TECHNOLOGY 
 Handleiding voor E80/TX54R - E80/TX52R  

 



d)  Technische gegevens

e)  Figuur 
A + B A + B

f)   Afmeting

 37,4 mm             11,2 mm
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Aantal kanalen

Aantal combinaties

Frequentie

Module

E80/TX52R E80/TX54R

 -10° +55°C

12mA

 -10° +55°C

12mA

1 x CR2032 3V

67,9 mm

Werkingstemperatuur

42

65536 65536

433,92MHz433,92MHz

1 x CR2032 3V

150m150m

AM/ASK

Verbruik

Batterij

Max. afstand

AM/ASK

C + D 

Originele  zender Kopieerbare  zender 
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