Instrukcja obs∏ugi Ventero-868
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Dane ogólnes
Ventero-868 jest bezprzewodowym sterownikiem z funkcjà wiatru
do markiz.

Wa˝ne!
Ventero-868 funkcjonuje tylko w po∏àczeniu z odbiornikami
radiowymi elero z serii radiowej ProLine-868.
Wbudowane ogniwa s∏oneczne zapewniajà niezale˝ne
funkcjonowanie urzàdzenia.
Za pomocà fal radiowych (cz´stotliwoÊç 868,3 MHz)
przekazywane sà sygna∏y mi´dzy Ventero-868 a nap´dem.
Obs∏ugi r´cznej dokonuje si´ za pomocà pilota lub nadajnika
Êciennego.

Wskazówki bezpieczeƒstwa
Wa˝ne zasady bezpieczeƒstwa!
Przestrzegaç nast´pujàcych zaleceƒ.
• Nale˝y u˝ywaç wy∏àcznie oryginalnych, nie zmienionych
cz´Êci zamiennych elero.
Uwaga! • Nie dopuszczaç osób do znajdujàcego si´ w ruchu
urzàdzenia.
• Chroniç sterowniki przed dzieçmi.
• Dostosowaç si´ do przepisów obowiàzujàcych w Polsce.
• Je˝eli urzàdzenie sterowane jest przez kilka sterowników,
zakres ruchu urzàdzenia musi znajdowaç si´ podczas
pracy w zasi´gu wzroku.
• Urzàdzenie posiada ma∏e elementy, które mogà zostaç
po∏kni´te.
• Pràdy wznoszàce lub wiatry katabatyczne przy fasadzie
mogà doprowadziç do zniszczenia zas∏ony.
• Ventero-868 nie rozpoznaje tych wiatrów i pràdów.
• Nale˝y zwróciç na to uwag´ przy wyborze pozycji monta˝u.

Funkcja urzàdzenia
Si∏a wiatru mierzona jest z odpowiednià cz´stotliwoÊcià oraz jest
porównywana z wartoÊcià zadanà.
WartoÊç si∏y wiatru powy˝ej wartoÊci zadanej ➩ markiza chowa si´
lub pozostaje
schowana, blokada
na ok. 15 min.
(czerwona dioda
miga).
Alarm wietrzny jest zawsze aktywny.
Podczas trwania alarmu wietrznego przyciski sà zablokowane
na 15 min.

¸adowanie Ventero-868
Ventero-868 dostarczany jest w stanie roz∏adowania.
1. Przed uruchomieniem Ventero-868 nale˝y po∏o˝yç go na co
najmniej 30 min. pod lamp´ lub wciskàç przycisk góra/dó∏ przez
co najmniej 1 minut´.
Wskazówka: Przyciski góra/dó∏ sà dwustopniowe.
Pierwszy stopieƒ przekazuje energi´ z wbudowanego ogniwa do
zasobnika energii.
Drugi stopieƒ wykonuje polecenie biegu.

Programowanie Ventero-868
Warunek: Pozycje kraƒcowe markizy sà ustawione, jeden
nadajnik jest zaprogramowany a Ventero-868 jest
na∏adowany (dioda miga przy wciskaniu przycisków)
Start trybu programowania
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min. 3 s.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
elero

Zaprogramowany nadajnik
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Natychmiast po
rozpocz´ciu si´
biegu do do∏u
wcisnàç przycisk
DÓ¸.

STOP
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Natychmiast po
rozpocz´ciu si´
biegu do góry
wcisnàç przycisk
GÓRA (symbol
wiatru).
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Ventero-868 mo˝na stosowaç wy∏àcznie do sterowania rolet,
markiz oraz ˝aluzji.
Przy∏àczanie urzàdzeƒ innych producentów nale˝y konsultowaç z
przedstawicielem handlowo-technicznym.
• Urzàdzeƒ obs∏ugiwanych falami radiowymi nie wolno u˝ywaç
w pobli˝u miejsc ze zwi´kszonym wspó∏czynnikiem zak∏óceƒ
(np. szpitale, lotniska . . .).
• Obs∏ugiwanie falami radiowymi dopuszczalne jest tylko w
przypadku urzàdzeƒ, w których usterka wyst´pujàca w pilocie lub
odbiorniku nie b´dzie stanowiç zagro˝enia dla osób, zwierzàt i
przedmiotów lub gdy ryzyko wystàpienia usterek b´dzie
zniwelowane przez inne urzàdzenia zabezpieczajàce.
• U˝ytkownik nie jest zabezpieczony przed zak∏óceniami ze strony
radiowych urzàdzeƒ sygnalizacyjnych i krotnic
(np. równie˝ ze strony urzàdzeƒ na fale radiowe), które u˝ytkowane sà zgodnie z przepisami na jednakowej cz´stotliwoÊci.
• Odbiorniki radiowe mo˝na ∏àczyç wy∏àcznie z urzàdzeniami
dopuszczonymi do u˝ytkowania przez producenta.

STOP

Zas∏ona
wykonuje
przez 2 minuty
bieg góra-dó∏.

Monta˝

Kasowanie zaprogramowanego Ventero-868

Przed monta˝em w wybranym miejscu nale˝y skontrolowaç
prawid∏owe funkcjonowanie Ventero-868 i odbiornika.

Wcisnàç na co najmniej 3 s jednoczeÊnie przycisk GÓRA i
DÓ¸.
Zielona dioda (wysy∏anie) gaÊnie na krótko.

Sposoby zamocowania Ventero-868

Ventero-868 zosta∏ wykasowany z odbiornika.

Mocowanie Êcienne mo˝na przestawiaç w zakresie od –5° do
180°. Po zakoƒczeniu ustawiania nale˝y zabezpieczyç
ustawionà pozycj´ (patrz Êruba a).
Pràdy wznoszàce lub wiatry katabatyczne przy
fasadzie mogà doprowadziç do zniszczenia zas∏ony.
Ventero-868 nie rozpoznaje tych wiatrów i pràdów.
Nale˝y zwróciç na to uwag´ przy wyborze pozycji
monta˝u.

Uwaga!

Dane techniczne
Zasilanie

s∏oneczne

Zakres temperatur

–25 °C do +60 °C

Zabezpieczenie

IP 43

Cz´stotliwoÊç radiowa

868,3 MHz

Standby

~ 10 godz.

a

Mocowanie Êcienne
przestawione o 90°

Konserwacja
Ventero-868 nie wymaga konserwacji, nale˝y tylko od czasu do
czasu przetrzeç jego pokryw´ wilgotnà Êciereczkà.
W innym wypadku zak∏ócone zostanie pobieranie Êwiat∏a, co
powoduje skrócenie czasu obs∏ugi.
Mocowanie Êcienne
przestawione o 180°

Mocowanie do masztów i rogów
Osprz´t specjalny
(Nr katalogowy 24 269.0201)

Usterka

• Markiza
chowa si´
automatycznie

Powód

• Alarm wietrzny

• Ventero-868 nie
jest na∏adowany
• Z∏e po∏àczenie
radiowe

Ustawianie wartoÊci progowych
Na spodzie Ventero-868 znajduje si´ prze∏àcznik stopni si∏y
wiatru. Poszczególne stopnie mo˝na przestawiaç, u˝ywajàc
ma∏ego Êrubokr´ta.
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Wiatr
Stopieƒ
Stopieƒ
Stopieƒ
Stopieƒ

1
➯ chowanie przy s∏abym wietrze
2 do 10 ➯ stopieƒ poÊredni
4
➯ ustawienie fabryczne
11
➯ chowanie przy silnym wietrze

Naprawa

• Blokada wietrzna
(15 min.)
Poczekaç do
zakoƒczenia blokady
wietrznej (15 min.)
lub od∏àczyç na krótko
od napi´cia
• Na∏adowaç Ventero-868
• Zmieniç pozycj´
Ventero-868

• Niemo˝liwe
wykonanie
poleceƒ za
pomocà pilota.

• Aktywny alarm wietrzny
• Wyczerpane
baterie w pilocie
• Nap´d jest pozbawiony
zasilania lub jest
przegrzany

• Odczekaç (15 minut)
• Wymieniç baterie

• Markiza nie
chowa si´
podczas
silnego wiatru

• èle ustawiona wartoÊç
progowa WIATR.
• Uszkodzony wiatraczek

• Ustawiç w∏aÊciwà
wartoÊç progowà

• Odbiornik nie
przyjmuje
nowego
Ventero-868

• Ventero-868 jest ju˝
zaprogramowany

• Skasowaç Ventero-868

• Skontrolowaç napi´cie

czerwona dioda

Kontrola funkcji wietrznej
1. Za pomocà pilota ustawiç markiz´ w pozycji Êrodkowej.
2. Ustawiç prze∏àcznik stopni si∏y wiatru na spodzie urzàdzenia na
stopieƒ 1.
3. Pokr´ciç kilkakrotnie wiatraczkiem.
Markiza chowa si´.
4. Ustawiç prze∏àcznik stopni si∏y wiatru na ˝àdany stopieƒ.
Wskazówka: Podczas trwania alarmu wietrznego przyciski sà
zablokowane na 15 min.
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