A távirányító
Technikai adatok
•
•
•
•
•

Bevitel: 230VAC±10% (50HZ) vagy 110 VAC±10% (60HZ)
Kimenet (motorra érvényes): ≤ 3A (230 VAC vagy 110 VAC)
Kézi vezérlő távolság: RF ≤20 m; IR ≤8m, ± 15% horizontálisan
Kontrol jel: RF 433.9 MHz, IR 38 KHz
Egy kontrollerhez használható kézi vezérlők száma 5.

Működés
•
•
•
•
•
•

Amikor a vásznat áram alá helyezi, a Power led kezdetben villog, majd folyamatosan
világít.
Nyomja meg az Up gombot, hallani fog egy rövid sípolást, és a vászon felmegy.
Nyomja meg a Down gombot, hallani fog egy rövid sípolást és a vászon lemegy.
Nyomja meg a Stop gombot, és a vászon megáll.
Miközben a vászon megy fel, nyomja meg a Down gombot, a vászon megáll; nyomja
meg a Down gombot újból, és a vászon lemegy.
Miközben a vászon megy le, nyomja meg az Up gombot és a vászon megáll; nyomja
meg az Up gombot és a vászon felmegy.

Köztes hely beállítása és memorizálása
•
•
•
•

Nyomja meg a Down gombot és a vászon lemegy. Amikor eléri a kívánt helyzetet,
nyomja meg a Stop és a Down gombokat egyszerre.
Tekerje fel teljesen a vásznat, majd az újbóli használatkor a vászon emlékezni fog a
beállított pozícióra, és automatikusan meg fog állni.
Az Up és a Down gombok együttes megnyomásával van lehetőség a köztes hely
törlésére.
A vászon képes több köztes hely megjegyzésére.

Újraindítás
•

Nyomja meg a Program gombot a kontroller alján egy vékony hegyes tárggyal 6
másodpercnél hosszabb ideig, majd két hosszabb sípolást fog hallani, ilyenkor a
távirányító újra lett indítva.

Beállítások és kézi egységek hozzárendelése a kontrollerhez
•

Nyomja a Program gombot addig, amíg két rövid sípolást hall (kb. két másodperc),
ilyenkor a távirányító Program módba kerül (a Program gomb újbóli megnyomásával,
illetve 10 mp-en túli használaton kívüli állapotban a készülék kilép a Program
módból).

•

Nyomja meg az Program gombot az elem mellett a használatban lévő kézi vezérlőn,
egy rövid sípolást fog hallani, ami után a kézi vezérlő is Program módban lesz.

•

Program módban nyomja meg az Up gombot a kontrolleren, majd két rövid sípolást
fog hallani, a kontroller megfelelő állapotba került a hozzárendeléshez.
A hozzárendelni kívánt kézi vezérlőn nyomjon meg bármilyen gombot, a rövid sípszó
megszólalása után az adott kézi vezérlő hozzá lett rendelve a kontrollerhez.
Ezután a kontroller kilép a Program módból (8 mp használaton kívüli állapot után).
Egy kontrollerhez maximum 5 darab kézi vezérlő csatlakoztatható.

•
•

Az Up és Down gomb felcserélése
•

A Program módban nyomja meg a Down gombot a kontrolleren, majd két rövid
sípolást fog hallani, ilyenkor az Up és Down gombok a kontrolleren és a kézi vezérlőn
is fel lettek cserélve.

Probléma

A kontroller nem reagál

Kontroller működik, kézi vezérlő
nem
csak a Stop gomb működik a
kézi vezérlőn
cak a Stop gomb működik a
kontrolleren
kontroller nem a kívánt műveletet
hajtja végre

Ok

Megoldás

nincs áram alatt

ellenőrizze
ellenőrizze a
kapcsolószekrényt

biztosíték kiégett
a kontroller nincs
hozzárendelve a kézi
vezérlőhöz
kézi vezérlő rossz vagy az
elem lemerült
kézi vezérlő le van zárva
kontroller le van zárva
zavar a kontroller és a kézi
vezérlő között

Lsd. Újraindítás, Beállítás
Harmonizálás pontokat
cserélje ki a kézi vezérlőt,
ellenőrizze az elemeket
Lsd.Kézi vezérlő lezárása
pontot
Lsd. Távirányító box zár
Lsd. Újraindítás

