
Stap 2 

1. Druk X5 één keer in en 

daarna X6 één keer. Doe dit 4 

keer achter elkaar. De status 

LED’s gaan nu groen en rood 

knipperen. 

2. Druk op X1 tot LED 1 en 2 

sneller gaan knipperen. (circa 

5 sec.) laat daarna los. 

Stap 3 

1. Druk X5 één keer in en 

daarna X6 één keer. Doe dit 4 

keer achter elkaar. De status 

LED’s gaan nu groen en rood 

knipperen. 

2. Druk op X2 tot LED 1 en 2 

aan blijven (circa 5 sec.) laat 

daarna los. 

3. De nieuwe zender is nu 

ingeleerd. 

Stap 1 

1. Zet beide  

zenders uit door de 

noodstop in te 

drukken 

Originele zender Nieuwe zender Houdt de zenders meer dan 50 cm uit elkaar  

tijdens het inleren. 

Inleren Juuko K606          originele zender      nieuwe zender 

Inleren Juuko K606          ontvanger      nieuwe zender 

Stap 2 

1. Druk de noodstopknop in. 

2. Druk X5 één keer in en 

daarna X6 één keer. Doe dit 4 

keer achter elkaar. De status 

LED’s gaan nu groen en rood 

knipperen. 

3. Druk op X2 tot LED 1 en 2 

aan blijven (circa 5 sec.) laat 

daarna los. 

4. De nieuwe zender is nu 

ingeleerd. 

Stap 1 

1. Voorzie de ontvanger van 

stroom. 

2. Druk op SYNC knop (circa 3 

sec.) tot de status LED knippert 

 

 

 

Pas op!  

Elektrische spanning! 

Inleren Juuko K606          zender      nieuwe ontvanger 

Nieuwe zender 

Stap 2 

1. Druk de noodstopknop in. 

2. Druk X5 één keer in en 

daarna X6 één keer. Doe dit 4 

keer achter elkaar. De status 

LED’s gaan nu groen en rood 

knipperen. 

3. Druk op X1 tot LED 1 en 2 

sneller knipperen, (circa 5 sec.) 

laat daarna los. 

4. De nieuwe ontvanger is nu 

ingeleerd. 

Stap 1 

1. Voorzie de ontvanger van 

stroom. 

2. Druk op SYNC knop (circa 3 

sec.) tot de status LED knippert 

 

 

 

Pas op!  

Elektrische spanning! 

Ontvanger 

Zender Nieuwe ontvanger 

Houdt de ontvanger en zender meer dan 50 cm  

uit elkaar tijdens het inleren. 

Houdt de ontvanger en zender meer dan 50 cm  

uit elkaar tijdens het inleren. 


