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Uitgangspunten:

• De KeyPad kan werken in combinatie met de garagedeuropener DexxoPro en 
 de RTS buismotoren Altus RTS, Orea RTS, Solus RTS en Oximo RTS.

• Universele buitenontvanger RTS

• De Keypad kan niet werken in combinatie met de ontvangers van binnenzonwering: 
Module DC RTS, Ontvanger RTS 25 DC en de elektrische gordijnrails Glystro RTS.

In deze handleiding wordt alleen de combinatie met de RTS buismotoren besproken.
• Met de KeyPad kunt u een Somfy RTS buismotor NIET AFSTELLEN.

• De Somfy RTS buismotor MOET dus al afgesteld zijn.

• De Somfy RTS buismotor MOET al geprogrammeerd zijn op b.v. een Telis RTS of een Centralis RTS.

Algemeen

• De KeyPad is een twee kanaals zender.

• De KeyPad heeft een standaard Hoofdcode.

• Met de Hoofdcode geeft u altijd beide kanalen vrij voor gebruik.

• De Hoofdcode kunt u wijzigen in uw persoonlijke Hoofdcode.

• Aan ieder kanaal kunnen maximaal 2 eigen codes worden toegewezen.

• Deze eigen codes zijn extra codes.

• Deze code werkt uitsluitend op het betreffende kanaal.

• Een geprogrammeerde KeyPad is, na het intoetsen van de code, 30 seconden actief.

• Na deze 30 seconden is de KeyPad weer geblokkeerd.

Werken met de KeyPad 2 CH RTS

kanaalkeuzetoetsen

indicatie LED’s

code toetsen

antenne

batterijhouder

reset toets

ADR toets ten behoeve van omschakelen 
naar aandrijvingen van voor 2006

De toetsen zijn aanraakvlakken.  
Bij het gebruik van een schroevendraaier moet 
men voorzichtig te werk gaan om beschadiging 
van het aanraakvlak te voorkomen. programmeer toets

SET toets

montagesteun
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Werken met de Hoofdcode of  
met de eigen code  
uitsluitend mogelijk na ingebruikstelling en programmering.

LED aan de voorzijde knippert 
tijdens indrukken toetsen

Het eindproduct beweegt  
OP of NEER of STOPT

Toets de code in

Druk op de  
gewenste bedieningstoets

✸

✸

+
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Voorbereiding

In bedrijf stellen van de KeyPad

Gebruiksgereed maken  

5 sec. Reset toets indrukken

Ga direct verder met: “KeyPad toevoegen aan het geheugen van de RTS motor”

•  Draai de Inbus schroeven los

• Open de KeyPad

• Verwijder het zendgedeelte uit de montagesteun

•  Monteer de montagesteun op een daarvoor geschikte plaats.
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2 Toets de standaard Hoofdcode in

1 Begin met de reeds geprogammeerde RTS zender

3 

4 

5 

Korte beweging g ok

of

Achterkant Centralis RTS Achterkant Telis RTS

KeyPad toevoegen aan geheugen van de RTS motor

LED aan de voorzijde knippert 
tijdens indrukken toetsen

Toets de Hoofdcode 000000 in en 
sluit af met SET

Houdt de gewenste bedieningstoets ingedrukt totdat het eindproduct kort heen en weer beweegt.

LED aan de voorzijde knippert Druk kort op de programmeertoets

✸

✸

✸

+

Wilt u nog een RTS motor op de 
KeyPad programmeren: 
Wacht 30 seconden, 
herhaal dan vanaf stap 1.

Plaats de KeyPad in de 
montagesteun en draai de 
inbusschroeven vast



- 5 -

2 Toets uw eigen Hoofdcode in (in dit voorbeeld 000000)

1       Begin met de reeds geprogammeerde RTS zender

3 

4 

5 

Korte beweging g ok

of

Achterkant Centralis RTS Achterkant Telis RTS

KeyPad verwijderen uit geheugen van de RTS motor

LED aan de voorzijde knippert 
tijdens indrukken toetsen

Toets de Hoofdcode 000000 in en 
sluit af met SET

Houdt de gewenste bedieningstoets, van de motor die u wilt wissen, ingedrukt  
totdat het eindproduct kort heen en weer beweegt.

LED aan de voorzijde knippert Druk kort op de programmeertoets

✸

✸

✸

+

Plaats de KeyPad in de 
montagesteun en draai de 
inbusschroeven vast

Open de KeyPad

De KeyPad is nu uit het geheugen 
van de RTS motor gewist
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1 Open met de bestaande Hoofdcode

Toets de bestaande Hoofdcode in Druk kort op SET SET ingedrukt houden totdat LED gaat branden 
(10 sec.)

✸+ + +

De nieuwe Hoofdcode is toegevoegd,  
de zender is nu nog 30 seconden actief op de nieuwe Hoofdcode.

Wijzigen van de standaard Hoofdcode in 
een eigen Hoofdcode  
In dit voorbeeld wordt Hoofdcode 000000 vervangen door 
Hoofdcode 9A621

2 Toets de nieuwe Hoofdcode in

Deze handeling kan alleen uitgevoerd worden als er gedurende 30 seconden  
op geen enkele toets gedrukt is.

Toets de nieuwe Hoofdcode in

Toets opnieuw de nieuwe 
Hoofdcode in

Druk kort op SET

Druk kort op SET

LED aan de voorzijde brandt

LED aan de voorzijde gaat uit

✸

+

+

+

+
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1 Open met de bestaande Hoofdcode

2 Selecteer het gewenste kanaal

Toets de Hoofdcode in Druk kort op SET SET ingedrukt houden totdat LED gaat branden 
(10 sec.)

✸

✸

+

+ +

Toevoegen van een eigen code aan een kanaal 
In dit voorbeeld wordt op kanaal 1 de eigen code 2582 toegevoegd. 
De Hoofdcode in dit voorbeeld is 9A621

Deze handeling kan alleen uitgevoerd worden als er gedurende 30 seconden  
op geen enkele toets gedrukt is.

3 Toets de eigen code voor kanaal 1 in

Toets de nieuwe code in

Toets opnieuw de nieuwe code in

Druk kort op SET

Druk kort op SET

LED aan de voorzijde brandt

LED aan de voorzijde gaat uit

✸

+

+

+

+

De eigen code is toegevoegd,  
de zender is nu nog 30 seconden actief op de eigen code en op de Hoofdcode.
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1 Open met de bestaande Hoofdcode

2 Selecteer het gewenste kanaal

Toets de Hoofdcode in Druk kort op SET SET ingedrukt houden totdat LED gaat branden 
(10 sec,)

✸

✸

+

+ +

Verwijderen van een eigen code uit een kanaal 
In dit voorbeeld wordt op kanaal 1 de eigen code 2582 gewist.  
De Hoofdcode in dit voorbeeld is 9A621

Deze handeling kan alleen uitgevoerd worden als er gedurende 30 seconden  
op geen enkele toets gedrukt is.

3 Toets de eigen code van kanaal 1 in

De eigen code is gewist,  
de zender is nu nog 30 seconden actief op de Hoofdcode.

Toets de nieuwe code in SET ingedrukt houden totdat LED uit gaat (10 sec.)
+

+
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1 Open met de bestaande Hoofdcode

Toets de Hoofdcode in Druk kort op SET SET ingedrukt houden totdat LED gaat branden 
(10 sec.)

✸

+

+ +

Alle eigen codes zijn gewist, de zender is nu nog 30 seconden actief op de 
Hoofdcode.

Na 30 seconden kunnen nieuwe eigen code’s worden ingevoerd.

Verwijderen van de eigen code’s als u de eigen 
code bent vergeten 
De Hoofdcode in dit voorbeeld is 9A621

Deze handeling kan alleen uitgevoerd worden als er gedurende 30 seconden  
op geen enkele toets gedrukt is.

2 

SET loslaten SET nu weer ingedrukt houden totdat LED uit gaat 
(10 sec.)

+ +
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Haal de KeyPad uit de montagesteun

Alle codes vergeten  

ADR toets ingedrukt houden (15 sec.) totdat beide LED’s even kort gaanknipperen

Alle codes zijn nu gewist. 

De KeyPad staat weer in de fabrieksinstellingen. 

U dient de KeyPad weer gebruiksgereed te maken en weer te programmeren.

•  Draai de Inbus schroeven los

• Open de KeyPad

• Verwijder het zendgedeelte uit de montage steun

✸

✸


