Programmering af RTS modtager til
persienne og rullegardin

RTS modtager til rullegardiner og persienner

1. Få modtageren til at lytte til fjernbetjeningen

Tryk kort på OP & NED knapperne.
Gardinet reagerer med en kort op/ned bevægelse.
Fjernbetjeningen er nu midlertidigt gemt i
modtagerens hukommelse.
Hvis ingen reaktion: Byt om på ledningerne fra
strømforsyningen i RTS modtageren.

2. Vælg Persienne eller Rullegardin
!

NB! Fra fabrikken er modtageren indstillet til styring af persienne.
For at skifte fra persienne til rullegardin:
Tryk på STOP og NED knapperne i ca. 2
sekunder indtil gardinet reagerer med en kort op
/ned bevægelse.
Hvis gardinet reagerer med en hurtig bevægelse
er modtageren indstillet til rullegardin, og hvis
gardinet reagerer med en langsom bevægelse er
modtageren indstillet til persienne.

3. Indstilling af rotationsretningen på motoren

Hvis rotationsretningen er forkert, tryk
på STOP knappen i ca. 2 sekunder til
motoren reagerer med en op/ned
bevægelse.
Tryk OP eller NED for at kontrollere
rotationsretningen.

3 a. Kun for rullegardiner: Indstilling af top og bund stop
Den gule og sorte kontakt på motoren trykkes ind

Indstilling af bund stop

Tryk på NED til den ønskede
bundstilling.

For motorer monteret i venstre side:
Den sorte kontakt på motoren trykkes ud igen.

Justér evt. med OP og NED
til den rette position er
nået.

For motorer monteret i højre side:
Den gule kontakt på motoren trykkes ud igen.

Indstilling af top stop

Tryk på OP til den ønskede
topstilling.
Justér evt. med OP og NED
til den rette position er
nået.

For motorer monteret i venstre side:
Den gule kontakt på motoren trykkes ud igen.
For motorer monteret i højre side:
Den sorte kontakt på motoren trykkes ud igen.

4. Indstilling af køretider
!

NB! Dette trin er nødvendigt for at indstille mellemstop på rullegardiner og ændre vinklingshastigheden på
persienner

Kør gardinet helt op til øverste
endestop.
Gardinet stopper selv når den
når toppen.

Tryk kort på STOP og OP
knapperne: Gardinet kører op (i
10 sekunder)

Tryk kort på STOP og NED
knapperne: Gardinet kører ned (i
10 sekunder)

Hvis gardinet ikke har nået sit nederste endestop,
holdes NED knappen i bund indtil nederste endestop
er nået. Dog i max. 10 sek. hvorefter der igen skal
trykkes på NED knappen.

Hvis gardinet ikke har nået sit øverste endestop, holdes
OP knappen i bund indtil nederste endestop er nået.
Dog i max. 10 sek. hvorefter der igen skal trykkes på OP
knappen.

For at godkende indstillingerne,
trykkes på STOP knappen i ca. 2
sekunder til motoren reagerer med en
op/ned bevægelse. Køretid er nu
indstillet.

5. Afslutning
Tryk kort på programmeringsknappen bag på fjernbetjeningen
Motoren reagerer med en op/ned bevægelse.
Fjernbetjeningen er nu gemt permanent i motorens hukommelse.

Nulstil modtageren
Tryk på programmeringsknappen på RTS modtageren i ca. 12
sekunder. Motoren reagerer med en op/ned bevægelse 3 gange:
første gang efter ca 2 sekunder, anden gang efter ca. 7 sekunder og
tredje gang efter ca. 12 sekunder. Modtageren er nulstillet til
fabriksindstilling

6. Programmering og brug mellemstop på rullegardin
!

For at bruge mellemstop STOP, skal køretider være programmeret. Se pkt. 4.
Tryk kort på STOP knappen.
Efter programmering af køretider, er mellemstoppet som
standard indstillet til ¾ lukket.

Ændre mellemstop positionen
! For at ændre mellemstop position, må gardinet ikke stå på det gamle mellemstop.

Tryk på STOP knappen i ca. 5
sekunder, indtil gardinet reagerer
med en op/ned bevægelse.
Den nye mellemstop position er
gemt.
Med OP og NED knapperne vælges den nye
position

Slet mellemstop positionen

Tryk kort på STOP knappen.

Tryk på STOP knappen i ca. 5 sekunder, indtil gardinet reagerer
med en op/ned bevægelse.

Gardinet kører til det indstillede mellemstop.
Mellemstoppet er slettet.

7. Brug og programmer mellemstop STOP med persienne
!

For at bruge mellemstop STOP, skal køretider være programmeret. Se pkt. 4.
Tryk kort på STOP knappen.
Efter programmering af køretider, har
modtageren følgende standardindstillinger: Persienne lukket og lameller
vinklet i ca. 45°. Denne vinkel kan ændres.

Ændre vinklingen
VIGTIGT:
For at ændre vinklingen må persiennen ikke stå på
mellemstop.
Det anbefales at starte programmering, når gardinet er ca.
2/3 nede.
Tryk på STOP knappen i ca. 5 sekunder.
Persiennen kører til den indstillede vinkling af persiennen.

Brug OP og NED knapperne for at ændre lamellernes vinkel.

Tryk på STOP knappen i ca. 2 sekunder indtil motoren
reagerer med en bevægelse.
Den nye vinkling er gemt.

Slet vinklingen

Tryk kort på STOP knappen.
Persiennen kører til den indstillede vinkling.

Tryk på STOP knappen i ca. 5 sekunder indtil motoren reagerer
med en bevægelse.
Vinklingen er slettet.

8. Programmering af vinklinshastighed på persienner

Det anbefales at starte programmering, når gardinet er ca. 2/3 nede.
Tryk på OP, NED og STOP knapperne i ca. 2 sekunder, indtil persiennen
reagerer med en bevægelse.

Valg af justering af vinklingshastighed

Tryk på OP knappen I ca. 2 sekunder.
Persiennen kører op og ned i 6 sekunders intervaller.

Justér hastighed

Brug OP og NED knapperne til at justere
hastigheden.
Under justeringen kan man se motoren
ændre hastighed.

Gem ny vinklingshastighed

Tryk på STOP knappen i ca. 2 sekunder,
indtil persiennen reagerer med en
bevægelse.
Den nye vinklinshastighed er gemt.
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