(BUISMOTOR MET INGEBOUWDE ONTVANGER)

schemi tecnici

Aansluitschema:

Handzenders:

Wijzigen draairichting: Wanneer op de handzender op de knop ‘omhoog’ wordt gedrukt en het
rolluik of zonwering vervolgens omlaag gaat dient de draairichting van
de motor te worden gewijzigd. Hiervoor gaat u als volgt te werk:
- Druk tegelijkertijd op beide knoppen van de ‘Moeder’-sleutel. Dit is de
meegeleverde handzender.
- De motor maakt 2 korte bewegingen, 1 omhoog en 1 omlaag. Dit is het
teken dat de programmeerstand is geactiveerd.
- Sluit kortstondig de Zwarte en de Rode draad van de motor kort.
- De motor maakt 4 korte bewegingen, 2x omhoog en 2x omlaag. Dit het
teken dat de draairichting is gewijzigd.
Toevoegen extra handzender: Wanneer u een handzender kwijt bent of wanneer u een extra
handzender wenst toe te voegen gaat u als volgt te werk:
- Druk tegelijkertijd op beide knoppen van de ‘Moeder’-sleutel. Dit is de
meegeleverde handzender.
- De motor maakt 2 korte bewegingen, 1 omhoog en 1 omlaag. Dit is het
teken dat de programmeerstand is geactiveerd.
- Druk op 1 van de knoppen van de nieuwe handzender.
- De programmeerstand wordt hierna automatisch afgesloten.
- Voor het programmeren van nog een extra handzender begint u weer
bovenaan.
Algehele Reset:

TRONIC HANDLEIDING

HANDLEIDING ‘TRONIC’

Indien u alle geprogrammeerde handzender wenst te verwijderen
(inclusief de ‘Moeder’-sleutel) moet de motor worden gereset. Dit
doet u als volgt:
- Sluit de Zwarte en de Rode draad van de motor kortstondig kort.
- De motor begint nu te draaien
- Sluit nogmaals de Zwarte en de Rode draad van de motor kort, houdt
deze voor 30sec onafgebroken kortgesloten
- De motor maakt 6 korte bewegingen, 3x omhoog en 3x omlaag. Dit
is de bevestiging dat alle geprogrammeerde handzenders zijn
verwijderd.

Motor wacht op handzender
of wijziging van draairichting.
Bevestiging van wijziging
draairichting.
Bevestiging van algehele
reset.

