
Afstandsbediening Keygo RTS
Installatiehandleiding 

Handzender Keygo 4 RTS Artikelnummer 1841064
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Afstandsbediening Keygo RTS

Afstandsbediening 4 kanalen zonder terugkoppeling.

Geschikt voor het aansturen van RTS motoren en ontvangers voor garagedeuren, 

hekken, deursloten, verlichting en rolluiken.
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De KeyGo kan 4 verschillende motoren besturen (bv. toegangshek, garagedeur, verlichting, rolluik). 

Met elke toets kunt u gedeeltelijk openen (kort indrukken, <1 sec.) of volledig openen (lang indrukken, 

>1 sec.) bij toegangshek- of garagedeurmotoren die voor deze functie zijn uitgerust, en mits de functie 

geprogrammeerd is. Het knipperen van de LED signaleert dat de draadloze commando's worden uitgezonden.

Achtereenvolgens indrukken van dezelfde toets van de afstandsbediening heeft de volgende werking als 

resultaat: Openen, Stoppen, Sluiten, Stoppen, Openen… 

Door zijn compacte afmetingen past de KeyGo aan elke sleutelbos.

De grote toets vergemakkelijkt de bediening van een besturing naar keuze. 

Personaliseer uw afstandsbediening door de grote zwarte toets te vervangen

 door een gekleurde toets naar keuze (niet meegeleverd op sommige modellen).

Productvoordelen
n 4 Kanaalszender

n Onderscheidt zich door zijn gewicht en formaat: hij past gemakkelijk in je broekzak of handtas

n Brede metalen ring om de zender aan een sleutelhanger te bevestigen

n High-end finishing

n Geschikt voor het aansturen van rolluiken, garagedeuren, hekken, deursloten en verlichting

n Sturing naar een tussenpositie of dimmen van verlichting niet mogelijk

n Niet geschikt voor het afstellen van motoren

Toepassingsvoorbeeld

Omschrijving
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veiligheid

Beschrijving

Algemeen
Lees altijd deze installatiegids en de bijgevoegde veiligheidsvoorschriften voordat u begint met de installatie 

van dit Somfy product. Vóór installatie moet gecontroleerd worden of dit product compatibel is met de 

aanwezige apparatuur en accessoires. Deze handleiding geeft instructies voor het installeren, het in bedrijf 

stellen en het gebruik van dit product.

Elk gebruik buiten het door Somfy bepaalde toepassingsgebied is niet conform. Hierdoor en door het negeren 

van de instructies in deze handleiding, vervalt iedere aansprakelijkheid en garantie van Somfy.

Somfy is niet aansprakelijk voor veranderingen van normen en standaards die van kracht zijn geworden na 

publicatie van deze handleiding.

Laat kinderen niet met het bedieningssysteem spelen.

gebruiksomstandigheden
Plaats het product nooit in de buurt van metalen oppervlakken. Controleer het draadloze bereik voordat u 

het product definitief bevestigt. Het draadloze bereik wordt beperkt door de regelgeving inzake draadloze 

apparaten. 

Het gebruik van een draadloos apparaat (bijvoorbeeld een draadloze hifi hoofdtelefoon) dat op dezelfde 

frequentie werkt kan de prestaties van het product negatief beïnvloeden.

led verlichting

Kanaalkeuzetoets (grote toets)

Kanaalkeuzetoets (kleine toetsen)

Ring (Bijv. voor bevestiging aan sleutelbos)



De lamp van de Dexxo
gaat 5 seconden knipperen

Op het display van de Dexxo
verschijnt F0

Op het display van de Dexxo 
verschijnt C1 

Vasthouden tot 
lamp aangaat

Toets van gewenst 
kanaal op de KeyGo indrukken

Druk 3 seconden op 
programmeertoets van de Dexxo

Afstandsbediening inlezen
Inlezen op een dexxo motor  

Op het display van de Dexxo
verschijnt S1

Alle ingelezen  
afstandsbedieningen 

zijn gewist.

Druk 7 seconden op 
programmeertoets 

van de Dexxo

Afstandsbedieningen resetten   

Toevoegen van een Keygo zonder toegang 
tot de motorkop

Vasthouden tot 
lamp van de Dexxo

5 seconden gaat knipperen

2s

B

A

A

A B

2s < 1s

De afstandsbediening 

is ingelezen
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CR 2430

Batterij vervangen

Schroef de achterzijde 
van de KeyGo los en 

verwijder de achterplaat

GEEN schroevendraaier 
gebruiken!

Druk de batterij er 
met de hand 

voorzichtig uit.

Druk de nieuwe batterij 
er met de hand 
voorzichtig in.

CR 2430

CR
 2430

Problemen oplossen
Probleem mogelijke oorzaken Oplossingen

Beperkt draadloos bereik Batterij leeg vervang de batterij

geen beweging;
led van de Keygo knippert bij indrukken

Ingesteld op verkeerde draadloos 
systeem

draadloos systeem van de toets omzetten

geen beweging;
led van de Keygo blijft uit

Batterij leeg vervang de batterij

Technische gegevens
  
Radiofrequentie 433,42 mHz

veiligheidsniveau IP30

Bedrijfstemperatuur -20 °c tot + 70 °c

Afmetingen van de Keygo (h x b x d) 59 x 35 x 14 mm.

Aantal kanalen 4

voeding 1 x 3 v-batterij van het type cR 2430

35 mm

59 mm

14 mm
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