
Inleren van een Solamagic HT4 handzender voor Bluetooth ontvanger in de "S2 BT" 

Voorbereiding:

Zorg dat zowel handzender als ontvanger dezelfde firmware-versie hebben. Met de X-Healinks 
app kan een ontvanger en een handzender een update krijgen indien nodig.

Sluit gekoppelde Solamagic apps. af. (Een geopende app. blokkeert altijd de handzender, ook 
tijdens het programmeren)
Schakel de terrasverwarming van de netspanning af en er weer op. 

Programmering:
Begin binnen 3 minuten nadat de spanning is aangesloten door de volgende 3 stappen te 
doorlopen:

1. De bovenste 2 knoppen gelijktijdig 5 seconden inhouden (tot het lampje op de 
handzender oplicht).
De Solamagic S2 gaat binnen enkele seconden aan en weer uit. (bij daglicht moeilijk te 
zien)

2. Druk de voor de bediening beoogde knop 2 seconden in. (U heeft vrije keuze uit 4 
knoppen, de ronde knop kan niet gekozen worden!)
Ook nu zal de terrasverwarmer een keer aan en uit gaan.

3. Ter beëindiging van de programmering dienen de bovenste 2 knoppen  twee seconden 
ingedrukt te worden.
Het rode LED-lampje op de handzender zal nu een aantal seconden aan gaan.

Bediening met de handzender is nu gereed: 
Korte druk = aan/uit
Met elke wat langere druk op dezelfde knop worden de verschillende standen van de 
terrasverwarmer doorlopen: ....100% - 66% - 33% - 66% - 100% - 33%....enz.
De overige 3 knoppen op de hoeken kunnen gebruikt worden voor andere terrasverwarmers.
De ronde knop heeft geen functie voor de bediening.

Het resetten/wissen van de handzender voor bluetooth-ontvangers van Solamagic

Na onderstaande juist te hebben gedaan, zal de Solamagic S2 BT op geen enkele knop van de 
handzender meer reageren.

Bij de HT4 zit het geheugen in de handzender, niet in de ontvanger. Dit in tegenstelling tot de normale RC 
handzenders van Solamagic (FUS6). Een HT4 handzender kan met bovenstaande werkwijze daarom gewoon 
zonder aangesloten ontvangers/terrasverwarmers gewist worden. Aangemelde smartphones of tablets blijven 
werken na deze reset van de handzender! 
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