
                      SCRAGGY
             ABLAKREDÖNY, NAPELLENZÖ VEZÉRLÖ 

BEKÖTÉS:

A kábelt szemböl nézve:

PROGRAMOZÁS(a távvezérlö rejtett gombjának használatával):

A redöny vagy napellenzö legyen csukott (letekert, behúzott) állapotban.

Elöször a távvezérlöket, majd  a müködési idöt tanítsa be.

A müködési idö alapbeálltása 120másodperc.

TÁVVEZÉRLÖ BETANÍTÁSA:  - 

Amennyiben feszültség alá helyezés után a rejtett gombot nyomja meg elöször - és nem a már betanított müködetö gombot - a készülék programozás üzembe kerül.

   

A müködési idö beállítása után a készülék automatikusan kilép a programozásból.

Amennyiben müködési idöt nem állít, 1  csipogással léphet ki a programozásból.

                    

 nyomja a rejtett gombot addig, amíg a készülék 2-t csipog

                                                 -  nyomja meg a távvezérlön a használni kívánt gombot, az adott gomb betanítva.

                                                    Távvezérlönként ismételje meg a fentieket.

                                                    Amennyiben több távvezérlöt tanít be egy készülékre, akkor mindíg az utoljára tanított gomb (A, B, C vagy D)

                                                    fogja müködtetni minden távvezérlöröl a készüléket.

MOTORIDÖ BEÁLLÍTÁSA:  -  nyomja a rejtett gombot addig, amíg a készülék 3-t csipog

                                             -  az elektronika 5 másodpercig zárja az árnyékolót

                                             -  majd automatikusan nyitja

                                             -  amikor a nyitás befejezödött, nyomja meg a már betanított gombot

                                             -  a készülék megáll, majd becsuk; motoridö betanítva

                                                A túlfutási idö automatikusan +5 másodperc.

TÁVVEZÉRLÖK TÖRLÉSE:  -  nyomja a rejtett gombot addig, amíg a készülék 5-t csipog; adók törölve.                  

                                               A távvezérlök egyenkénti törlésére lehetöség nincsen.

                                            

VISSZAJELZÉSEK: 

12VDC - piros led, jelzi az elektronika és a motor tápfeszültségének meglétét.  

MÜSZAKI ADATOK: Az elektronika jellemzöi: Tápfeszültség: 230V AC 50HZ

                                                                           Teljesítményfelvétel: maximum 0.35VA

                                                                           Védettségi fokozat: Ip20

                                                                           Mechanikai méret: 100X28X26 mm

                                                                           Müködési hömérséklet: -20°C - +55°C 

                                                                            

                                   Távvezérlés: Microchip HCS KEELOQ fixkód

                                                        Hatótávolság: 10 -30méter

                                                        maximum 60 felhasználó (távvezérlö)

                                                        

                                   Kimenet: Motorkimenet: 230V AC, maximum 460W

                                                                                                 

                                   Beállítási lehetöség: Motor müködési ideje, kb. 5-120mp

                                                                       

                                                                        

Betápkábel Motorkábel

Fázis (fekete)
 Nulla (kék)

Fel (barna)

Motor közös (kék)

Le (fekete)

Hálózati védöföld (zöld /sárga) Motor védöföld (zöld /sárga)

A

B

C

D

A készülékre a garancia 2 év, kizárólag szakember által szakszerüen szerelve!                                                                                           V1.10 - 2003.10.29.

A rejtett gomb a készülék hátoldalán található.
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