
Handleiding Afstandsbediening 71931 
 
 
In deze handleiding staat beschreven hoe u in zes 
stappen de afstandsbediening kunt instellen. 
 
Stap 1: 
Druk één keer op de ‘’A’’ toets. Druk vervolgens 
tegelijkertijd op de “A” en “Channel V” knop. Houd 
deze knoppen ongeveer 5 seconden ingedrukt tot 
het lampje naast de “A” knop begint te branden. 
Het systeem kan nu worden ingesteld. 
LET OP: na een aantal seconde gaat de 
afstandsbediening automatisch uit de programeer 
stand. 
 
Stap 2: 
Leg uw Seki afstandsbediening en uw oude 
afstandsbediening tegenover elkaar. Doe dit zo dat 
de voorkant van beide afstandsbedieningen naar 
elkaar toe wijzen. De ideale afstand om de 
afstandsbediening in te stellen is wanneer de twee 
afstandsbedieningen 2 tot 5 centimeter uit elkaar 
liggen.  
 
Stap 3: 
U kunt nu beginnen met het instellen van de 
verschillende toetsen. Om dit te doen drukt u eerst 
op de knop van de Seki afstandsbediening die u 
wilt programmeren. Het lampje op de 
afstandsbediening knippert drie maal. 
 
Stap 4:  
Druk op de corresponderende knop op uw oude afstandsbediening (als u bij stap 3 op de aan / uit 
knop heeft gedrukt, doet u dit ook bij stap 4, alleen ditmaal op uw oude afstandsbediening.) 
Wanneer de Seki afstandsbediening de juiste informatie ontvangt zal het lampje op de 
afstandsbediening 1 seconde branden en vervolgens 3 keer kort oplichten als de programmering 
geslaagd is. 
 
Stap 5: 
Om alle knoppen uw nieuwe afstandsbediening in te stellen, herhaalt u stap 3 en stap 4.  
 
Stap 6: 
Wanneer u alle toetsen heeft ingesteld, drukt u op de “A” knop om de programmeermodus te 
verlaten. U kunt de afstandsbediening nu gebruiken. Om apparaat B in te stellen herhaalt u alle 
stappen en drukt u tijdens stap 1 op de “B” knop en vervolgens op de ‘’A’’ en “Channel V” knop tot 
het lampje naast de “B’’ knop begint te branden. Sluit stap 6 ook af met de “B” knop. 
 
Indien u vragen heeft over uw Seki afstandsbediening, dan kunt u tijdens onze openingstijden 
contact met ons opnemen: 
 
E: info@stelcomfortshop.nl  T: 088-4000206   W: www.stelcomfortshop.nl 

mailto:info@stelcomfortshop.nl

