NÁVOD NA NASTAVENIE MOTORA DM EV/Y

Technický popis
- Napätie: 230 VAC / 50 Hz
- Elektronické koncové spínače
- Detekcia prekážok
- Nastavenie diaľkovým ovládačom
- Frekvencia: 433.92MHz
- Vysielací výkon: 10 (mW)
- Pracovná teplota: ~ -10OC ~ +50OC (stupeň krytia IP44)
- Vzdialenosť prenosu: 200 m (otvorený terén) 35 m (zastavaná plocha)
- Možnosť uloženia do pamäti až 20 diaľkových ovládačov.
- Pri uložení 21 ovládača do pamäte sa vymaže 1 ovládač.
- Možnosť prepnutia do krokového módu.

Elektrické pripojenie motora
Pripojte motor k napájaciemu zdroju. Ihneď potom budete počuť tri krátke pípnutia. V prípade, že
motor už má uložený vysielač v pamäti, urobí krátky pohyb hore a dole.
Napájacie napätie 230V/50 Hz
230V / 50 Hz

POZOR!
- Montáž motora vykonáva zaškolený personál.

- Motor je určený na zabudovanie v suchom

prostredí a nemal by byť vystavený poveternostným vplyvom
- Motor by mal byť napájaný samostatným vedením

napojeným na rýchločinnú poistku, napr.: istič obvodu typu B10.
Zvonkový vypínač

Podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/19 / EÚ zo 4. júla 2012 o odpade z elektrických a elektronických zariadení
(OEEZ) sa zakazuje likvidácia odpadu z elektrických a elektronických zariadení označených symbolom prečiarknutého odpadkového koša
recyklovať odpad. Užívateľ je povinný vydať WEEE v určených zberných miestach na vhodné využitie. Označenie tiež uvádza, že zariadenie
bolo uvedené na trh po 13. auguste 2005. Uvedené záväzky boli zavedené s cieľom predísť vzniku odpadu z elektrických a elektronických
zariadení a zabezpečiť opätovné použitie, recykláciu a iné formy obnovy. Tieto zariadenia pozostávajú z materiálov, ktorých nebezpečné zložky
môžu viesť k špecifickým rizikám pre životné prostredie a zdravie.
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Ak chcete nastaviť hodiny a dátum,
stlačte tlačidlo "MODE" na 4 sek.
až symboly začnú blikať.
Čas a dátum zmeníte pomocou
tlačidiel "HORE" a "DOLE".
Ak je čas a dátum správny,
stlačte "OK".

Aktiváciu tlačidla P2 na
vysielači DC115A vykonáte
súčasným stlačním tlačidiel
"STOP" a "HORE"

Aktiváciu tlačidla P2 na vysielačoch
DC315 a DC316 vykonáte
súčasným stlačním tlačidiel "STOP"
a "HORE".

LEGENDA:
HORE aktivuje chod rolety smerom nahor.
DOLE aktivuje spustenie rolety smerom dole.
Aktivácia P2 programovací režim.
K + prepne vysielač na vyšší kanál.
K - prepne vysielač na nižší kanál.
MODE – Aktivuje programovanie dátumu a hodín .
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POZOR !
Rolety s motormi s elektronickým nastavením koncových polôh a detekciou prekážok musia byť vybavené
nasledovnými kompenentami:
- zalamovací vešiak proti nadvihnutiu panciera rolety

- koncovka v spodnej lište (doraz)

1. Prihlásenie prvého vysielača
Pripojte motor cez servisný kábel k sieti 230 V. Motor 1 x PIPne a je cca 5 sek. v programovacom móde. V tomto prípade pokračujte bodom 2 obr. 2.
Motor uvediete do programovacieho módu aj zatlačením tlačidla na hlave motora obr. 1.
x1 PIP

obr. 1

obr. 2

x2 PIP

obr. 3

x1 PIP

OK
Úspešné uloženie diaľkového
ovládača do pamäti motora bude
potvrdené krátkym pohybom
HORE - DOLE.
Kr átko stlačte tlačidlo na hlave
motora. Motor 1x PIPne a je cca
4 sec. v programovacom móde.
Ak motor nevidá žiadny tón má
už v pamäti uložený diaľkový
ovládač.

V intervale okolo 4 sek. stlačte
2 x tlačidlo P2, ktoré je
umiestnené na zadnej strane
diaľkového ovládača. Každé
stlačenie bude signalizované
PIP tónom.

2. Zmena smeru otáčania

V intervale do 4 sek. stlačte
na prednej strane diaľkového
ovládača tlačidlo smer hore
pokiaľ je motor nainštalovaný
vľavo pri pohľade z interiéru.
Ak je motor nainštalovaný
vpravo pri pohľade z interiéru
stlačte tlačidlo pre smer dole.
Motor 1x PIPne.

I

OK
Smer otáčania je zmenený

Ak je prístup k motoru, stlačte
tlačidlo na hlave motora a
držte ho stlačené 6 sek. pokiaľ
bude vykonaný pohyb
HORE - DOLE.

II

x2 PIP

x1 PIP

OK
Úspešné uloženie diaľkového
ovládača do pamäti motora bude
potvrdené krátkym pohybom
HORE - DOLE.

I.

Krátko stlačte progromovacie
tlačidlo na hlave motora. Bude
vykonaný krátky pohyb motora
HORE - DOLE. Motor je 4 sek.
v programovacom móde.

II.

Na servisnom kábli
odpojte / pripojte napájecie
napätie 230 V. Motor vykoná
krátky pohyb HORE - DOLE.
Motor je 4 sek.
v programovacom móde.

V intervale okolo 4 sek. stlačte
2 x tlačidlo P2, ktoré je
umiestnené na zadnej strane
diaľkového ovládača.
Každé stlačenie bude
signalizované PIP tónom.

V intervale do 4 sek. stlačte
na prednej strane diaľkového
ovládača tlačidlo smer hore
pokiaľ je motor nainštalovaný
vľavo pri pohľade z interiéru.
Ak je motor nainštalovaný
vpravo pri pohľade s interiéru
stlačte tlačidlo pre smer dole.
Motor 1x PIPne.
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3. Pridanie ďalšieho ovládača
x2 PIP

OK
Úspešné pridanie nového
diaľkového ovládača bude potvrdené
pohybom HORE - DOLE.
Stlačte 1 x tlačidlo P2 na novom
diaľkovom ovládači.

Stlačte 2 x tlačidlo P2 na zadnej
strane diaľkového ovládača. Každé
stlačenie P2 bude signalizované
PIP tónom.

4. Nastavenie koncových polôh

I – Manuálne nastavenie
POZOR !
x1 PIP

x1 PIP

Na každom motore je
potrebné nastaviť hornú a
dolnú koncovú polohu.
Keď hornú a dolnú polohu
nenastavíte motor
zastavuje len vďaka
funkcii zastavenia na
prekážke čo pri
dlhodobom používaní
značne znižuje výkon a
životnosť motora.

x1 PIP

4 sek.
4 sek.

Stlačte tlačidlo P2. Stlačenie
bude signalizované PIP tónom.

Stlačte tlačidlo smer hore.
Stlačenie bude signalizované
PIP tónom.

Opäť stlačte tlačidlo P2.
Stlačenie bude signalizované
PIP tónom.

Správne vykonanie príkazov
motor potvrdí pohybom
HORE - DOLE

Horná koncová poloha

OK
Horná koncová poloha je nastavená

Spustite roletu cca 30 cm pod
predpokladanú hornú polohu. Potom
stlačte tlačidlo smer hore. Počas
chodu rolety smerom hore stlačte
programovacie tlačidlo P2. Motor
prejde do krokového režimu.

Ak motor príde do pažadovanej
hornej polohy stlačte tlačidlo STOP.
Potom opäť stlačte tlačidlo STOP a
držte ho stlačené cca 6 sek.

Motor potvrdí nastavenie
hornej polohy pohybom
HORE - DOLE

Dolná koncová poloha

OK
Dolná koncová poloha je nastavená.
Programovací režim sa vypne.

Stlačte tlačidlo smer dole. Počas
chodu rolety cca 25 až 30 cm pri
spodnej polohe stlačte programovacie
tlačidlo P2. Motor prejde do krokového
režimu.

Ak motor dosiahne požadovanú
spodnú polohu stlačte tlačidlo
STOP. Potom opäť stlačte tlačidlo
STOP a držte ho stlačené
cca 6 sek.

Motor potvrdí nastavenie
dolnej polohy pohybom
HORE - DOLE
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II – Automatické nastavenie koncovej polohy
POZOR!
- Pre automatické nastavenie koncových polôh musí byť roleta vybavená zalamovacími vešiakmi a zarážkami v spodnej lište
- Automatické nastavenie koncových polôh nejde vykonať pri motoroch DM45EVY - 40/15
x1 PIP

x1 PIP

4 sek.

4 sek.

Stlačte tlačidlo P2. Stlačenie
bude signalizované PIP tónom.

Stlačte tlačidlo smer hore.

x1 PIP

Stlačte tlačidlo smer hore.
Stlačenie bude signalizované
PIP tónom.

Roleta prejde do
hornej polohy

Opäť stlačte tlačidlo P2.
Stlačenie bude signalizované
PIP tónom.

Správne vykonanie
príkazov motor potvrdí
pohybom HORE - DOLE

Po dosiahnutí hornej polohy
motor prejde do chodu
smerom do dolnej koncovej
polohy.

Po dosiahnutí dolnej koncovej
polohy motor automaticky
prejde do hornej polohy.
Programovanie je ukončené.

III –Automatická aktualizácia koncových polôh
V tomto režime motor vykonáva samočinný test na aktualizáciu koncových polôh. Na vykonanie tejto funkcie je potrebné aby bola
roleta vybavená zalamovacími vešiakmi a koncovkami v spodnej lište (dorazmi).
Táto funkcia funguje len vtedy, keď boli nastavené koncové polohy.

X1 PIP
X1 PIP

Ak sú nastavené koncové polohy
rolety na hlave motora stlačte
systémové tlačítko na 12 sekúnd.
Motor vydá tón 1 x PIP.

Počas držania systémového
tlačítka cca po 6 sec. motor
vykoná pohyb hore / dole.

Počas držania systémového
tlačítka cca po 10 sec. motor
vykoná pohyb hore / dole.

Počas držania systémového
tlačítka cca po 12 sec. motor
vykoná pohyb hore / dole.
Motor vydá tón 1x PIP.

POZOR !
Po úspešnej aktivácii funkcie aktualizácie koncových polôh motor prejde do funkcie užívatelského ovládania.
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IV - Nastavenie komfortnej polohy
POZOR !
- Pred programovaním komfortnej polohy musia byť nastavené koncové polohy rolety.

OK
Ak chcete prejsť s roletou do nastavenej
komfortnej polohy stlačte na diaľkovom
ovládači tlačítko stop na dobu do ktorej sa
motor pohne do požadovanej polohy.
Tlačítkami hore alebo dole
na diaľkovom ovládači
prejdite do požadovanej
komfortnej polohy.

Ak je roleta v požadovanej
polohe, stlačte na diaľkovom
ovládači na 6 sec. tlačítko
stop.

Po úspešnom dokončení
operácie nastavenia komfortnej
polohy motor vykoná pohyb
hore / dole.

V - Vymazanie komfortnej polohy

OK
Ak sa vykonalo vymazanie komfortnej
polohy, motor vydá 3 x tón PIP.

Prejdite roletou do
komfortnej polohy.

5 x rýchlo po sebe
stlačte tlačítko stop.

VI - Vymazanie hornej a dolnej koncovej polohy.
x1 PIP

Stlačte programovacie
tlačítko P2. Motor vydá
1 x tón PIP.

x1 PIP

Potom na diaľkovom ovládači
stlačte tlačítko dole. Motor
vydá 1 x tón PIP.

POZOR !
x1 PIP

Opäť stlačte programovacie
tlačítko P2.
Motor vydá 1 x tón PIP.

Po vymazaní koncových
polôh bude motor
zastavovať len vďaka
funkcii zastavenia na
prekážke čo pri
dlhodobom používaní
značne znižuje výkon a
životnosť motora.

Po úspešnom vymazaní
všetkých nastavených
polôh motor vykoná krátky
pohyb hore / dole.

VII - Aktivácia impulzného módu
x1 PIP

x1 PIP

x1 PIP

OK
Stlačte na diaľkovom
ovládači tlačítko P2. Motor
vydá tón 1 x PIP.

Potom stlačte tlačítko hore.
Motor vydá tón 1 x PIP.

Následne stlačte tlačidlo
dole. Motor vydá tón 1 x PIP.

Po úspešnej aktivácii funkcie impulzného
módu motor vydá tón 2 x PIP. Ak funkcia
nebola aktivovaná motor vydá tón 1 x PIP.
Na vypnutie funkcie impulzného módu
postup zopakujte.
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VIII - Nastavenie funkcie automatického návratu pri zastavení na prekážke.
x1 PIP

x1 PIP

x1 PIP

OK
Po úspešnej aktivácii funkcie návratu
pri zastavení na prekážke motor vydá
tón 2 x PIP. Ak funkcia nebola
aktivovaná motor vydá tón 1 x PIP. Ak
funkcia nebola aktivovaná, celý
postup zopakujte.

Stlačte na diaľkovom ovládači
tlačítko P2. Motor
vydá tón 1 x PIP.

Potom stlačte tlačítko dole.
Motor vydá tón 1 x PIP.

Ešte raz stlačte tlačítko dole.
Motor vydá tón 1 x PIP.

X - Návrat k výrobnému nastaveniu
Všetky nastavenia budú vymazané (koncové polohy, vysielače atď.)
x1 PIP

Stlačte na diaľkovom ovládači
programovacie tlačítko P2.
Motor vydá tón 1 x PIP.

POZOR !

x1 PIP

Potom stlačte tlačítko stop.
Motor vydá tón 1 x PIP.

Opäť stlačte tlačítko P2.

OK
Ak prebehne proces vymazania
správne, motor vykoná krátky pohyb
hore / dole.

Po skončení procesu vymazania
je potrebné motor opäť
chronologicky naprogramovať od
bodu 1 Prihlásenie prvého
vysielača.
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