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1. Nastavitev končnih položajev

!

Pozor: Ne pritiskajte gumba za nastavitev ko je roleta v zgornjem ali spodnjem
končnem položaju. To lahko poškoduje mehanizem.
Opombe:
- Začnete lahko z zgornjim ali spodnjim končnim položajem (v tem primeru se začne z zgornjim
končnim položajem).
- Obseg nastavitve: max. 38 obratov med končnimi položaji.
- Gumb izskoči med postopkom (in ne med spreminjanjem smeri). Ta nastavitev je končana po
polovičnem obratu po spremembi smeri.

Opombe: Če želite ponovno nastaviti končni položaj, zapeljite roleto v nasprotno smer za 5 sekund preden ponovite postopek.
- Če želite spremeniti končni položaj, ni potrebno predhodno izbrisati shranjenih položajev.
- Možno je nastaviti samo en položaj brez spreminjanja ostalih.
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črna

PVC kabli niso primerne za naprave,
ki se uporabljajo zunaj ali so dolgo
izpostavljene visoki vrednosti UV
žarkov.
Teh kablov se ne sme uporabljati, če
obstaja verjetnost, da se bodo
dotikali kovinskih delov, kateri se
lahko segrejejo do temperatur preko
100°C.

PE

modra

Paralelna vezava večih motorjev
SOLIDline Touch zaradi povratne
napetosti v kondenzatorju ni
možna.
Ne uporabljajte nobenih stikal kateri
omogočajo istočasno upravljanje
gor in dol.

N
PE

rjava

Pozor: Napačna montaža in
napačen priklop lahko privedeta
do poškodb.

Mreža 230V / 50Hz
L1

rumena/zelena

2. Napotki za električarja

elektronski /
mehanski
izklop

4. Odpravljanje napak
Problem
Motor ne dela.

Namesto navzgor se
motor pomika navzdol.

5. Navodilo za montažo
Pred pritrdivijo motorja preverite nosilnost zidu oz. površine
na katero bo motor pritrjen.

Rešitev
- Motor ni vključen.
- Preverite povezavo vtikača.
- Preverite povezovalni kabel za možne
poškodbe.
- Preverite električno napetost in
preverite vzrok prekinitve napetosti.

Pozor! Če je cev pritrjena na motor, je potrebno izmeriti in
označiti mero od konca cevi do sredine motorja.

- Končni položaji so narobe nastavljeni.
Zamenjajte črno in rjavo žico.

Motor dela samo v eno
smer.

- Motor je v končnem položaju. Peljite
motor v nasprotno smer.

Po nekaj pomikih gor in
dol se motor ne odziva
več na ukaze.

- Motor je postal prevroč in se je izključil.
Poskusite ponovno po 15 minutah.

Nastavljen končni položaj - Nastavitveni gumb ni dobro pritisnjen.
Ponovite nastavitveni postopek, globoko
ni pravilen.
pritisnite nastavitveni gumb.
- Adapter se ne vrti z motorjem. Cev
potisnite na cevni adapter, ponovite
nastavitveni postopek.

Pri vrtanju v navijalno cev bodite pozorni,
da ne zavrtate v motor!
Cevni motor pri vstavljanju v cev ne sme
biti udarjen in ne sme pasti v cev.
Vgradnja v roleto:
Nosilec motorja pritrdite na zatič ali
stranski del.
Vstavite motor z ustreznim adapterjem v
cev in ga potisnite do konca.
Na nasprotno stran vstavite okroglo
glavo.
Cev z motorjem vstavite na nosilec. Na
nasprotni strani izvlecite okroglo glavo
dokler zatič ne sede v kroglični ležaj.
Privijačite glavo na motor.
Privijačite cev skupaj z nosilcem.
Pritrdite lamelni plašč na cev.
Vgradnja v markizo ali screen:
Motor z ustreznim adapterjem vstavite v
cev.
Pritrdite nosilec motorja na markizo.
Pritrdite motor s cevjo na nosilec.
Odvisno od izbrane glave motorja je na
voljo več različnih sistemov za
pritrditev:
- Vstavite motor s kvadratnim vložkom v
nosilec v obliki zvezde in zaklenite z
zaponko.
- Vstavite motor v obstoječi nosilec in
zaklenite.
- Vstavite motor v kompitabilen nosilec s
klip sistemom in zaklenite z vzmetjo.
Motorji so primerni za vgradnjo v cevi
premera 50 mm ali več!
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