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Meerdere frequenties
en meerdere originele
zenders in 1 handzender
technologie - vaste code - rolling code

Vervangendehandzender.nl
VASTE CODE
KOPIEER PROCEDURE

1. Hou knop 1 van de WhyEvo ingedrukt terwijl u 4 keer op knop 2 drukt.
2. Laat beide knoppen weer los. De LED van de WhyEvo zal nu om de 2 sec. knipperen.
3. Hou de originele handzender op ongeveer op 2-3 cm van de WhyEvo (zoals op het
plaatje hieronder is aangegeven).
4. Hou de knop die u wilt kopiëren van de originele handzender net zo lang ingedrukt
totdat de LED van de WhyEvo snel gaat knipperen (sneller dan voorheen).
5. Druk op de knop van de WhyEvo waar u de zojuist gekopieerde code wilt opslaan
en hou deze ingedrukt totdat de LED van de WhyEvo weer uitgaat.
6. De code is nu succesvol gekopieerd van uw oude handzender naar uw nieuwe
WhyEvo. Controleer of alles goed is gegaan door uw poort of garage te openen
met de WhyEvo.
Let op:
• Als de LED 3 keer knippert en daarna weer uitgaat, betekent dit dat de code niet
goed gekopieerd is. Als dit gebeurt begint u weer bij stap 1.
• Het geheugen van de WhyEvo is volledig te wissen en te hergebruiken.
• Wanneer u een tweede knop in wilt leren herhaalt u gewoon bovenstaande stappen.
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Ideale positie om te kopiëren:

2-3 cm
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EENVOUDIGE ROLLING CODE

KOPIEER PROCEDURE
1. Hou knop 1 van de WhyEvo ingedrukt terwijl u 4 keer op knop 2 drukt.
2. Laat beide knoppen weer los. De LED van de WhyEvo zal nu om de 2 sec. knipperen.
3. Hou de originele handzender op ongeveer op 2-3 cm van de WhyEvo (zoals op het
plaatje op de vorige pagina is aangegeven).
4. Hou de knop die u wilt kopiëren van de originele handzender net zo lang ingedrukt
totdat de LED van de WhyEvo snel gaat knipperen (sneller dan voorheen).
5. Druk op de knop van de WhyEvo waar u de zojuist gekopieerde code wilt opslaan
en hou deze ingedrukt totdat de LED van de WhyEvo weer uitgaat.
6. De code is nu succesvol gekopieerd van uw oude handzender naar uw nieuwe
WhyEvo.
7. U dient nu de WhyEvo in te leren op de ontvanger. Dit doet u door de
procedure te volgen (zie hieronder) of door de instructies van de fabrikant van de
originele ontvanger te volgen.
Let op:
• Als de LED 3 keer knippert en daarna weer uitgaat, betekent dit dat de code niet
goed gekopieerd is. Als dit gebeurt begint u weer bij stap 1.
• Het geheugen van de WhyEvo is volledig te wissen en te hergebruiken.
• Wanneer u een tweede knop in wilt leren herhaalt u gewoon bovenstaande stappen.

Om de WhyEvo in te leren op ontvangers waarbij de zenders een
markering hebben gaat u als volgt te werk:
1. Ten eerste dient u in de buurt te zijn van de ontvanger.
2. Hou de ingeleerde knop van de WhyEvo gedurende 10 sec ingedrukt totdat de LED begint te knipperen.
3. Wacht totdat de LED weer uit gaat. Het inleren is voltooid. U kunt nu uw nieuwe WhyEvo handzender gebruiken.
Om de WhyEvo in te leren op ontvangers waarbij de zenders geen markering hebben verwijzen we u door naar de handleiding van de originele fabrikant.
Let op: De ingeleerde code van de WhyEvo kan als volgt verkregen worden:
1. Druk knop 1 en 2 tegelijkertijd in voor ongeveer 8 sec totdat de LED begint te knipperen.
2. Druk, tijdens het knipperen van de LED, op de knop waarvan u de code wilt verkrijgen.
BELANGRIJK!! Bij iedere soort ontvanger kan draadloos inleren uitgeschakeld zijn. In dat geval dient u de WhyEvo handmatig in te leren.
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COMPLEXE ROLLING CODE

Om de WhyEvo in te leren op ontvangers waarbij de
zenders een
markering hebben gaat u als
volgt te werk:

KOPIEER PROCEDURE

BFT
1. Hou knop 1 van de WhyEvo ingedrukt terwijl u 4 keer op knop 2 drukt.
2. Laat beide knoppen weer los. De LED van de WhyEvo zal nu om de 2 sec. knipperen.
3. Hou de originele handzender op ongeveer op 2-3 cm van de WhyEvo.
4. Hou de knop die u wilt kopiëren van de originele handzender net zo lang ingedrukt totdat de LED van de WhyEvo continu
oplicht en daarna om de twee seconden dubbel knippert.
5. Zend nu de orignele code van de originele handzender door knop 1 en knop 2 van de originele zender gelijktijdig in te
drukken (bij oudere handzenders dient u het knopje achterop met een pinnetje in te drukken).
6. De LED van de WhyEvo zal nu snel gaan knipperen. Druk nu op de knop van de WhyEvo waar u de code wilt inleren totdat
de LED weer uit gaat.
7. U dient nu de WhyEvo in te leren op de ontvanger. Dit doet u door de
procedure te volgen (zie hiernaast).

FAAC SLH
433 - 868

GENIUS JLC
433 - 868

1. Ten eerste dient u in de buurt te zijn van de
ontvanger.
2.HoudeingeleerdeknopvandeWhyEvogedurende
10 sec ingedrukt totdat de LED begint te knipperen.
3. Wacht totdat de LED weer uit gaat. Het inleren is
voltooid. U kunt nu uw nieuwe WhyEvo handzender
gebruiken.
Om de WhyEvo in te leren op ontvangers waarbij
de zenders geen markering hebben verwijzen we u
doornaardehandleidingvandeoriginelefabrikant.
Let op: De ingeleerde code van de WhyEvo kan als
volgt verkregen worden:
1. Druk knop 1 en 2 tegelijkertijd in voor ongeveer 8
sec totdat de LED begint te knipperen.
2. Druk, tijdens het knipperen van de LED, op de
knop waarvan u de code wilt verkrijgen.
BELANGRIJK!! Bij iedere soort ontvanger kan
draadloos inleren uitgeschakeld zijn. In dat geval
dient u de WhyEvo handmatig in te leren.

BELANGRIJK: Zorg er voor dat de originele handzender die u wilt kopiëren een MASTER handzender is.
Wanneer u op een knop drukt zou de LED twee keer moeten knipperen in plaats van continu branden.
1. Hou knop 1 van de WhyEvo ingedrukt terwijl u 4 keer op knop 2 drukt.
2. Laat beide knoppen weer los. De LED van de WhyEvo zal nu om de 2 sec. knipperen.
3. Hou de originele handzender op ongeveer op 2-3 cm van de WhyEvo.
4. Hou de knop die u wilt kopiëren van de originele handzender net zo lang ingedrukt totdat de LED van de WhyEvo continu oplicht en daarna om de twee seconden dubbel
knippert.
5. Zend nu de orignele code van de originele handzender door knop 2 en knop 3 van de originele zender gelijktijdig in te drukken
6. Hou de originele handzender, terwijl deze knippert, op ongeveer 2-3 cm van de WhyEvo en druk op de knop die u wilt kopiëren, totdat de LED van de WhyEvo sneller gaat
knipperen (sneller dan voorheen).
7. Druk nu op de knop van de WhyEvo waar u de code wilt inleren totdat de LED weer uit gaat.
8. De code is nu succesvol gekopieerd van uw oude handzender naar uw nieuwe WhyEvo. Controleer of alles goed is gegaan door uw poort of garage te openen met de
WhyEvo.
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COMPLEXE ROLLING CODE
KOPIEER PROCEDURE

V2

433 - 868
1. Hou knop 1 van de WhyEvo ingedrukt terwijl u 4 keer op knop 2 drukt.
2. Laat beide knoppen weer los. De LED van de WhyEvo zal nu om de 2 sec. knipperen.
3. Hou de originele handzender op ongeveer op 2-3 cm van de WhyEvo.
4. Hou de knop die u wilt kopiëren van de originele handzender net zo lang ingedrukt totdat de LED van de WhyEvo continu
oplicht en daarna om de twee seconden dubbel knippert.
5. Druk nogmaals op de knop van de originele handzender en hou deze ook ingedrukt.
6. De LED zal nu snel gaan branden. Druk nu op de knop van de WhyEvo waar u de code wilt inleren totdat de LED weer uit gaat.
7. U dient nu de WhyEvo in te leren op de ontvanger. Dit doet u door de
procedure te volgen (zie hiernaast).

Om de WhyEvo in te leren op ontvangers waarbij de
zenders een
markering hebben gaat u als
volgt te werk:
1. Ten eerste dient u in de buurt te zijn van de
ontvanger.
2. Hou de ingeleerde knop van de WhyEvo gedurende 10 sec ingedrukt totdat de LED begint te
knipperen.
3. Wacht totdat de LED weer uit gaat. Het inleren
is voltooid. U kunt nu uw nieuwe WhyEvo
handzender gebruiken.
Om de WhyEvo in te leren op ontvangers
waarbij de zenders geen markering hebben
verwijzen we u door naar de handleiding van de
originele fabrikant.
Let op: De ingeleerde code van de WhyEvo kan
als volgt verkregen worden:
1. Druk knop 1 en 2 tegelijkertijd in voor ongeveer 8 sec totdat de LED begint te knipperen.
2. Druk, tijdens het knipperen van de LED, op de
knop waarvan u de code wilt verkrijgen.
BELANGRIJK!! Bij iedere soort ontvanger kan
draadloos inleren uitgeschakeld zijn. In dat
geval dient u de WhyEvo handmatig in te leren.
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LIJST VAN VERVANGBARE HANDZENDERS

ADYX

BRAVO, TE4433H, TE4433H BLUE

ALLMATIC

B.RO OVER, B.RO 2WN, TECH3, MINIPASS, BRO.STAR

APERTO

TX02-434-2, TX02-868-2 BLUE,
4025 TX02-868-2, 4022 TX02434-2, 4020 TX-03-868-4, 4013
TX03-434-4

APRIMATIC
TR2/TR4, TM4

ATA

PTX4 BLUE/PTX 4 PINK

BALLAN

FM404B, 4013

BENINCÀ

TO.GO2 VW/TO.GO4 VW, TO.GO2
QV, TO.GO4 QV, IO, T2 VW/TO.GO4
VW, APPLE, LOT2WCV

BFT

MITTO 2M/MITTO4M, MITTO 2A/
MITTO 4A, MITTO RCB02/MITTO
RCB04, GHIBLI, KLEIO,
TRC2/ TRC4, RB4 MURALE

CARDIN

S449
TRQ449100/TRQ449200/
TRQ449300/TRQ449400,
TXQ449200/TXQ449300/
TXQ449400, S486:TRQ486200/
TRQ486400, TXQ486200/
TXQ486400

CHAMBERLAIN
LIFTMASTER
MOTORLIFT

94335E, 4333E, 4335E, 94334E,
4333EML, 4335EML, 84334EML,
4335EML

DEA

TR2 MIO/TR4 MIO,GENIE R, TS2 MIO
868/TS4 MIO 868

DASPI

ZERO 2 RC/ZERO 4 RC

DITEC

GOL4, BIXLP2, BIXLP2 RED, BIXLG4

DOORHAN
TRANSMITTER 4

ECOSTAR
RSE, RSC, RSZ

FAAC

XT4 433 RC, TE4433H

FAAC

XT2/XT4 433 SLH, XT2/XT4 868
SLH, XT2/XT4 433 SLH LR, XT2/XT4
868 SLH LR, T2/T4 433 SLH, T2/
T4 868 SLH, TML2/TML4 433 SLH,
TML2/TML4 868 SLH, DL2/DL4 868
SLH.

FADINI

JUBI SMALL, JUBI-2, JUBI-4

GENIUS

BRAVO TE4433H, ECHO
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LIJST VAN VERVANGBARE HANDZENDERS

GENIUS

JA332 AMIGO 2 868,JA334 AMIGO
4, AMIGOLD 2/AMIGOLD 4,
KILO 2/KILO 4 433 JLC,
KILO2/KILO4 868 JLC

GIBIDI

AU1680 WOOD, GIBIDI AU1610,
GIBIDI AU1680, AU1810, AU1600,
AU01590 AUO3000 DOMINO,
DTC 4334

KEY

900TXB - 42R, SUB44,
TXB-44R, TXG-44R

KING GATES
STYLO 4

LABEL
SPYCO

MERLIN/PROLIFT

M230T (PROLIFT), M430R (PROLIFT)

MERLIN 2.0

E945M, E943M, E940M, E940M

MERLIN

M842 (GREEN REMOTE),
M832 (GREEN REMOTE),
M844 (GREEN REMOTE), C945,
C940, C943

MHOUSE

TX4, TX3, GTX4

MOOVO
MT4

NICE

ONE:ON1/ON2/ON4/ON9,
ONE ERA:ON1E/ON2E/ON4E/ON9E,
INTI1, INTI2

NICE

SMILO2/SMILO4, FLO1R-S, FLO2RS,FLO4R-S, VERY VR, FLO1RE/
FLO2RE/FLO4RE

NOVOFERM

NOVOTRON 502-504-512MIX43-2,
MTR40-2, MCHS43-2, MHS43 (2-4),
MNHS433 (2-4)

NOVOTECNICA
BIXL2

O&O

TWIN, TX2/TX4 (NEO),
T.COM R4-2/T.COM R4-4,
T.COM R8-2/T.COM R8-4

PROEM

ER2C4ACS/ER4C4ACS

PUJOL

VARIO, MARTE

RIB

LITHIO
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LIJST VAN VERVANGBARE HANDZENDERS

SEAV

STAGNOLI

BE-HAPPY-RS1, BE-HAPPY-RS2,
BE-HAPPY RS3, BE-SMART RSX,
BE-HAPPY RH1, BE-HAPPY RH2,
BE-HAPPY RH3

AV223

SICE

TELCOMA

SIMINOR

VDS

4790207

S433-4T/S433.4T SIMINOR
433-NLT42/433-NLT4

SOMFY

TELIS 1 RTS/TELIS 4 RTS

SOMFY

KEYTIS 2 NS/KEYTIS 4 NS,KEYGO 4
RTS,SOMFY 433-NLT4 BEIGE, SOMFY
433-NLT2 RTR, SOMFY TX2 433MHZ

SOMMER

4014 TX03-434-2, 4013 TX02-434-4,
4022 TX03-434-2, 4026 TX03-868-2,
4020 TX03-868-4, 4025-TX02868.4011, 4010

TAU

250 SLIM RP, 250 T4 RP

FM 402, FM 402 E

TRQ, ECO-R

V2

PHOENIX 433-868, TXC, TSC, TRC,
HANDY

