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Elektryczne sterowanie rolet
Funkcje bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE
Ostrzeżenie
przed
ryzykiem
porażenia
prądem
elektrycznym! W przypadku nieprzestrzegania zasad
bezpieczeństwa zawartych w instrukcji, możliwe obrażenia
lub śmierć.

Podłączenie, instalację oraz montaż powinni
przeprowadzać jedynie wykwalifikowani elektrycy,
zgodnie z wytycznymi DIN VDE 0100.

Należy przestrzegać wszystkich istotnych
przepisów (DIN EN 60335-2-91, urządzenia
gospodarstwa domowego i rolety), które
uwzględniają dane techniczne oraz odpowiednich
zasad postępowania.
Ogólne

Użycie przycisku OK
podczas trybu programowania
Użycie przycisku W
DÓŁ podczas trybu pracy

lub
Użycie przycisku W GÓRĘ
lub W DÓŁ podczas trybu
programowania

Potwierdzić wybór lub
programowanie
Polecenie W DÓŁ 2,5 min
lub STOP przy włączonym
napędzie
Wybór ustawień zegara lub
programowanie czasu
przełączania P wraz z
ustawieniem dnia tygodnia
(pojedynczo, w bloku, cały
tydzień), czas(y)
podnoszenia i opadania
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• Należy zachować niniejszą instrukcję obsługi.
• Należy przestrzegać instrukcji dot. instalacji napędu
służącego do sterowania oraz w razie potrzeby
skontrolować i skorygować ustawioną pozycję krańcową
zawieszonej zasłony.

• W przypadku zakończenia żywotności urządzenia
należy go zutylizować w sposób przyjazny dla
środowiska.
Dane techniczne, funkcje przycisków
Napięcie znamionowe [V]
230 (± 10%)
Częstotliwość znamionowa 50
[Hz]
Wyjścia
2 przekaźniki, styk
zwierny (potencjalnie
powiązane)
Zdolność przełączania [A]
5 (przy cos φ =1)
Temperatura otoczenia [°C] -5 do 45
Czas trwania
2 min 30 s
Opóźnienie przełączania
minimum 0,5 s
Obudowa
podtynkowa
Program
Zegar tygodniowy
Dokładność
+/- 1,5 s/dzień (przy 20
°C)
Tryby pracy
automatyczny, manualny,
losowy
Rezerwa mocy
ok. 24 h (przy 20 °C)
Miejsca pamięci
7 x W GÓRĘ / 7 x W
DÓŁ
Ustawienia fabryczne
godz. 07:00 / godz. 21:00
Program przełączania (W
GÓRĘ / W DÓŁ)
godz. 12:00
Czas
Polecenie - W GÓRĘ 2,5
Użycie przycisku W
min lub STOP przy
GÓRĘ podczas trybu pracy uruchomionym napędzie
Aktywacja lub
opuszczenie programu
Użycie przycisku MENU
oraz STOP przy
uruchomionym napędzie
Zmienia tryb pracy lub
Użycie przycisku
STOP przy
OK podczas trybu pracy
uruchomionym napędzie
Użycie przycisku OK
Potwierdzić wybór lub
podczas trybu
programowanie
programowania
Użycie przycisku W DÓŁ
Polecenie W DÓŁ 2,5 min
podczas trybu pracy
lub STOP przy
włączonym napędzie
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Tryby pracy i symbole
W przypadku użycia przycisku OK► tryb pracy zostanie zmieniony
na jeden spośród kolejnych 3 trybów.
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Tryby pracy
AUTO

Tryb automatyczny (zaprogramowane czasy
przełączania są aktywne)
Tryb manualny (tryb ręczny)
Tryb losowy (zaprogramowane przełączanie
przesuwa się losowo od 1 do 31 minuty do tyłu)

Wyświetlacz w trybie pracy
Wyświetlanie godziny
Wyświetlanie aktualnego dnia tygodnia

Wyświetlacz w trybie programowania
Ustawienia zegara
Programowanie czasu przełączania
Kierunek przesuwania zaprogramowanego
przełączania
Wybór i programowanie dnia (bloki)

Programowanie/ Ustawienia
Data / Dzień / Godz.:
• Dzień tygodnia należy ustawić przy pomocy przycisków
▲ oraz ▼.
• Ustawienie należy potwierdzić przyciskiem

.

• Godzinę należy ustawić przy pomocy przycisków ▲ oraz
▼. Ustawienie należy potwierdzić przyciskiem

.

Programowanie:
• Program należy wybrać przy pomocy przycisków ▲ oraz
▼: a) każdy dzień osobno, b) w bloku (od pon. do pt. i od
sob. do niedz., c) cały tydzień
.
• Wybór należy potwierdzić przyciskiem

.

• Przy użyciu przycisków ▲ oraz ▼należy ustawić czas(y)
podnoszenia P ▲i opadania P ▼.
• Wybór należy potwierdzić przyciskiem

.

• Aby wyłączyć określone czasy podnoszenia i opadania
musi zostać podany odpowiedni czas w formacie --:--.
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Zastrzega się dokonanie
zmian technicznych

