
Marantec 220.2 comfort programmering aandrijving en handzenders 

Doel 
Code van zender veranderen om veiligheidsredenen. Bv na verkoop en andere eigenaar. 

 

 

Marantec handzender voor garagedeuren, type digital 302. 
 
Batterij 1x 3V type CR2032 
 
Deze Marantec handzender is een 2-kanaals handzender, passend 
op o.a. Comfort 220.2 (die wij hebben). 
Het is een Multi-bit zender, een uni-directioneel systeem en werkt 
dus uitsluitend in 1 richting. De handzender zendt een signaal en 
de aandrijving voert het commando uit door bijvoorbeeld de deur 
te openen. 
 
Laat eerst de handzender zelf een nieuwe code kiezen (zie 

hieronder).  

Daarna wordt die code overgedragen op de aandrijving (de motor aan het plafond) daaronder 

beschreven. 

 

 

 

Nieuwe code handzender aanmaken 

1. Gebruik de bij de handzenders verkregen 

verbindingsstekker met drie pennen. 

2. Wis de oude code door de twee onderste pennen te 

verbinden. 

3. Druk tijdens deze ‘kortsluiting’ even op de te veranderen 

knop 

4. De led knippert eerst snel en na het automatisch aanmaken 

van een nieuwe code continu 

5. Nieuwe code van de zender is nu actief en moet op de 

aandrijving worden overgebracht 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FiAUGOYfkik 

  

https://www.youtube.com/watch?v=FiAUGOYfkik


Codering zender overbrengen op aandrijving (motor aan plafond) 

1. Garagedeur moet dicht zijn 

2. Druk gedurende 3 seconden de P-toets in, om te gaan programmeren 

3. De bovenste drie ledjes branden 

4. Druk op bovenste knop (plus-toets) tot de deur helemaal open is. Niet te hoog dan 

ontgrendelt de deur van de ketting. Je kunt heen en terug met plus en min. 

5. Als stand deur goed is druk dan kort op P 

om deze stand vast te leggen 

6. De drie onderste ledjes gaan branden 

7. Druk op onderste knop (min-toets) tot de 

deur helemaal dicht is (ook heen en weer) 

8. Druk kort op P om deze stand vast te 

leggen 

9. LED 7 de meest linker led knippert, de 

aandrijving vraagt om het zender-signaal 

10. Druk op juiste knop van zender en de 7 gaat snel knipperen en na korte tijd continu branden 

11. Druk op P om de nieuwe code vast te leggen 

12. De aandrijving is geprogrammeerd 

13. Test de zender op de betreffende deur 

 

 

 

Kopiëren nieuwe code naar andere identieke zenders. 

1. Links de zender die een nieuwe code heeft 

gekregen en klaar is 

2. Verbind de beide zenders middels de 

meegeleverde stekker met drie pennen 

3. Druk op de knop van de zender die klaar is tot led 

continu rood oplicht 

4. Druk daarna op knop van nieuw te programmeren 

zender 

5. Houd ingedrukt tot knipperen overgaat in continu 

branden van extra zender 

6. De andere zender is geprogrammeerd  

 


