INSTRUCTIUNI SETARE MOTOR TUBULAR RULOU NECASETAT

PASUL 1 – CONECTAREA MOTORULUI TUBULAR
Motorul se functioneaza conectat la curent 220v.
-

Firul maro ( faza ) de la motor se leaga la firul maro ( faza ) se la reteaua electrica
Firul albastru ( nul ) se leaga la firul albastru ( nul de la reteaua electrica
Firul galben/verde ( impantare ) se leaga la firul ( galben/verde ) de la reteaua
electrica

PASUL 2 – MEMORAREA ( IMPERECHEREA )TELECOMENZI LA MOTOR
In cadrul acestui pas, ve-ti imperechea telecomanda pe care o detineti cu motorul tubular.
Fara acest pas, motorul nu va recunoaste telecomanda si nu va emite nici un semnal.
Varianta A
-

Se conecteaza motorul la reteaua electrica – motorul va vibra ( miscare scurta sus-jos
)
APASA simulan butonele SUS si JOS de pe telecomanda
Dupa ce ati apasat simultan butoanele SUS-JOS, apasati buronul STOP ( cel din mijloc
). Daca ati efectuat corect aceasta operatiune, motorul va vibra sus-jos.

Varianta B
-

-

Motorul este deja conectat la reteaua electrica insa nu raspunde comenzilor. In acest
caz, este nevoie sa apasati scurt buronul rosu de pe motor. Dupa ce ati apasat
butonul rosu, motorul va vibra, semn ca a primit comanda
APASA simultan butoanele SUS-JOS de pe telecomanda
APASA butonul STOP o singura data . Motorul va vibra

Optional - PASUL 3 – SCHIMBAREA SENSULUI DE ROTATIE AL MOTORULUI
In anumite cazuri, este posibil ca motorul sa aiba din fabrica sensul setat invers. Pentru a
regla sensul corect, va rugam sa urmati urmatorul pas
-

APASA simulan butoanele SUS-JOS de pe telecomanda
APASA butonul STOP de 6 ori.
APASA butonul JOS o singura data. La finalizarea acestui pas, motorul va vibra scurt
sus-jos, semn ca a primit corect comanda

PASUL 4 – SETAREA LIMITEI DE SUS A MOTORULUI
-

-

Se pozitioneaza motorul la limita superioara de unde doriti sa coboare. Puteti ridica
ruloul folosin buronul SUS de pe telecomanda. Cand a ajuns in pozitia dorita apasati
butonul STOP.
Dupa ce a ajuns in pozitia dorita, APASA simulan butonul SUS-JOS

-

APASA butonul STOP de 2 ori
APASA butonul SUS. Daca pasul a fost efectuat corect, motorul va vibra

PASUL 5. SETAREA LIMITEI DE JOS A MOTORULUI
-

-

Se pozitioneaza ruloul la limita inferioara cu ajutorul butonului JOS de pe
telecomanda. ATENTIE. Se recomanda pozitionarea ruloului un pic mai jos decat
doriti pentru a putea monta carligele de blocare.
APASA simulan butoanele SUS-JOS de pe telecomanda.
APASA butonul STOP de 2 ori
APASA butonul JOS. Daca pasul a fost efectuat corect, motorul va vibra

In cazul in care unul dintre pasii de mai sus nu a fost efectuat corect, motorul nu va raspunde
corect comenzilor. In acest caz, se recomanda resetarea comenzilor si reluarea pasilor de
mai sus. Pentru resetarea comenzilor, scoateti din priza si reluati de la pasul 2
Pentru detalii, puteti consulta brosura prezenta in cutia telecomenzii.
Pentru suport tehnic, ne puteti contacta la nr de tel 0763.657.951 sau email
contact@pergolaprestige.ro

