
VM191: DE AFSTANDSBEDIENING 

INSTELLEN

U kunt de VM191 afstandsbediening voor een hele reeks Velleman toes-

tellen gebruiken. Standaard is de afstandsbediening ingesteld om de MP3 

spelers K8095 en VM8095 te bedienen. Voor deze toestellen hoeft u niets 

in te stellen. Voor alle andere ondersteunde toestellen vindt u hierna hoe 

u de afstandsbediening kunt instellen.

Procedure:
U leest hierna hoe u de afstandsbediening VM191 correct instelt voor 

uw toestel. Om de afstandsbediening in te stellen, maakt u eerst de 3 

schroefjes van het batterijdeksel los. Volg dan hierna de instelling die 

voor uw toestel van toepassing is.

Opmerking: De toestellen hieronder zijn de toestellen die ondersteund 

worden bij het ter perse gaan. Raadpleeg de website www.velleman.be 

voor de meest recente lijst van ondersteunde toestellen.
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Instelling voor MP3 spelers K8095 en VM80951) 

Houd de knop Mode ingedrukt.� 

Houd ook knop 1 ingedrukt, tot de led knippert.� 

Laat beide knoppen los.� 

Sluit het toestel met de 3 schroefjes.� 

De afstandsbediening is ingesteld.� 

Instelling voor 15-kanaals IR ontvanger K8050 of VM1222) 

Schakel uw K8050 of VM122 aan.� 

Houd de knop Mode ingedrukt.� 

Houd ook knop 4 ingedrukt. Het ledlampje knippert kort om de 3 seconden. Bekijk de kanaalleds van de K8050 of   � 

 VM122.

U kunt de knoppen loslaten zodra de led oplicht dat overeenkomt met het kanaal dat u met knop 1 wil bedienen. De   � 

 drie volgende kanalen worden bediend met knop 2, 3 en 4. Deze procedure kan enkele minuten duren, afhankelijk   

 van de adresinstelling op de K8050/VM122.

Sluit het toestel met de 3 schroefjes.� 

De afstandsbediening is ingesteld� 

Instelling voor tweekanaals IR ontvanger MK1613) 

Houd de knop Mode ingedrukt.� 

Houd ook knop 4 ingedrukt. De LED knippert kort om de 3 seconden. Telkens de LED knippert, wordt een nieuwe code   � 

 gegenereerd. U kunt beide knoppen dan om het even wanneer loslaten.

U kunt nu de gegenereerde code aanleren aan de MK161 (raadpleeg de handleiding bij de MK161 voor meer informatie).� 

Sluit het toestel met de 3 schroefjes.� 

De afstandsbediening is ingesteld.� 

 

Instelling voor RGB controller met IR ontvanger VM1924) 

Houd de knop Mode ingedrukt.� 

Houd ook knop 4 ingedrukt, tot het LED knippert.� 

Laat beide knoppen los.� 

Sluit het toestel met de 3 schroefjes.� 

De afstandsbediening is ingesteld� 

GEBRUIK:
Het overzicht hierna toont de werking van de knoppen voor de verschillende toepassingen:

Toepassing knop 1 knop 2 knop 3 knop 4

K8095/VM8095 volume omhoog volume omlaag volgende vorige

K8050/VM122 kanaal x kanaal x+1 kanaal x+2 kanaal x+3

MK161 kanaal 1 kanaal 2 - -

VM192
Niet beschikbaar bij het ter perse gaan.  

Raadpleeg www.velleman.be voor meer informatie.
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