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RE-UL-RCU v2 inleer procedure 

(Rebox Universal Learning Remote Control Unit v2) 

 

LET OP: Er zijn 2 verschillende RE-UL-RCU’s in omloop. Deze hebben dezelfde functionaliteit, maar de inleer 

procedure is iets anders. Het model in deze handleiding beschreven, is het model met de WITTE record button. 

 

Heb je deze Rebox afstandsbediening, dan kan deze tevens een aantal basale TV functies ‘aangeleerd’ worden: 

 TV power ON/OFF 

 TV input selectie (bron/source) 

 TV volume UP/DOWN 

 TV channel UP/DOWN (niet relevant wanneer TV/Radio services via de Rebox ontvanger alléén worden 

aangeroepen) 

 

 

 Houdt de OK button ① samen met de Mute ② 2 à 3 seconden 

ingedrukt, tot de power button LED ③ van deze RCU permanent 

blijft branden. 

Indien de LED snel knippert, ipv permanent branden, dan zijn 

beide buttons te lang/kort ingedrukt gehouden. 

Verwijder dan de batterijen, en probeer opnieuw. 

 Leg de Rebox RE-UL-RCU tegenover de in te leren TV RCU. 

Beide afstandsbedieningen dienen op gelijk horizontaal niveau , 

met het IR (infrarood) gedeelte, tegenover elkaar te liggen, met 3 

cm afstand van elkaar. 

 Kies nu een in te leren button op de Rebox RE-UL-RCU, uit het 

kader (zie ④ in de afbeelding). 

Voorbeeld: 

Wanneer je de TV power ON/OFF button ④ van de Rebox RCU 

wilt inleren, druk deze button dan 1x in, en druk daarna 1x op 

power ON/OFF button van de originele TV afstandsbediening. 

 Herhaal deze stappen voor de overige in te leren buttons, indien 

gewenst. 

 Indien het inleren gereed is, kunnen beide RCU’s van elkaar 
verwijderd worden, en klik je 1x op de OK button ① van de Rebox 

RE-UL-RCU afstandsbediening. 

 De Rebox power button LED ③ zal dan uitgaan, , ten teken dat het 

inleer proces is voltooid. 

 

 
 


