
Programmering

1. Sätt i det medföljande batteriet i fjärrkontrollen.
2. Sätt fjärrkontrollen på den kanal du vill programmera mot motorn.
3. Strömsätt motorn. (230v 50hz.) 

Motorn kommer nu att under 10 sekunder sättas i programmeringsläge.

Vid motorplacering till höger utifrån sett
1. Tryck på P2-knappen 2 gånger. 
2. Tryck på UT-knappen 1 gång. 

Vid motorplacering till vänster utifrån sett
1. Tryck på P2-knappen 2 gånger.
2. Tryck på IN-knappen 1 gång.

Kontrollera att motorn går på rätt håll.
Obs! Om markisen går på fel håll måste motorns rotationsriktning ändras.

För att programmera nästa motor börja om på punkt 1.

Inför programmering

Motorplacering

01.

02.

5-kanals fjärrkontroll

1. Bryt strömmen till motorn och strömsätt motorn igen.
2. Gör om programmeringen enligt instruktionen ovan. 

Obs! Om tiden 10 sekunder överskrids mellan tryckningarna måste motorn göras strömlös och åter 
strömsättas och programmeringen måste göras om. Motorn kommer att ge ifrån sig ett antal pip som 
bekräftar att programmeringen slutförts.

Ändring av motorns rotationsriktning03.
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Vill du köra alla 
motorer samtidigt 
trycker du fram fram 
så alla 5 lamporna 
lyser. 



Programmering

1. Kör ut markisen cirka 50 cm. 
2. Tryck P2-UPP-P2. Markisen bekräftar med en rörelse att motorn försatts i programmeringsläge.

Inför programmering01.

Gränslägen

Programmering av inre gränsläge
1. Kör markisen till önskat inre gränsläge, tryck på STOPP-knappen för att bekräfta.
2. Håll STOPP-knappen nedtryckt i minst 5 sekunder tills motorn gör en rörelse som bekräftelse.

Programmering av yttre gränsläge
1. Kör markisen till önskat yttre gränsläge, tryck på STOPP-knappen för att bekräfta.
2. Håll STOPP-knappen nedtryckt i minst 5 sekunder tills motorn gör en rörelse som bekräftelse.

Programmera inre och yttre gränsläge02.

1. Kör markisen till önskad mellanposition, tryck på STOPP-knappen för att bekräfta. 
2. Tryck P2-STOPP-STOPP. Markisen bekräftar med en rörelse att mellangränsläget är programmerat.

Vill man köra markisen till mellangränsläget trycker man på STOPP-knappen i minst 5 sekunder. 
Markisen stannar vid det programmerade mellangränsläget. 
Då man trycker på UT-knappen går markisen till yttre gränsläge. 
Då man trycker på IN-knappen går markisen till inre gränsläge. 

Programmera mellangränsläge03.

1. Kör markisen till mellanläget genom att trycka på STOPP-knappen minst 5 sekunder.
2. Tryck på P2-knappen 1 gång och på STOPP-knappen 2 gånger. Markisen bekräftar med en rörelse     
    att mellangränsläget blivit borttaget. 
3. Kör markisen till nytt önskat mellanläge.
4. Programmera det nya mellangränsläget genom att trycka på P2-knappen 1 gång och på                       
    STOPP-knappen 2 gånger. Markisen bekräftar med en rörelse att nytt mellangränsläge 
    programmerats. 

Efterjustering mellangränsläge04.

1. Tryck P2-STOPP-P2.
2. Motorn bekräftar med tre pip och en rörelse att motorn är nollställd.

Nollställa motorn05.


