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TÜRKÇE

ORİJİNAL TALİMATLARIN ÇEVİRİSİ

TÜRKÇE

MOTORUN HAZIRLANMASI
HALKA ADAPTÖRÜ

ÇEKME ÇARKI
HALKA

1. Girintiyi referans ile çakıştırmaya dikkat
ederek, adaptörü limit anahtarı halkasına
geçirin ve oturana kadar itin.
1

2. Sabitleme yayı atana kadar çekme çarkını
motor pimine monte edin.

2

3. Motoru tamamen sarma borusunun içine
yerleştirin.
3
ÖNEMLİ NOT: Yuvarlak profilli borularda çekme çarkının boruya sabitlenmesi gerekir, bu
işlem kurulumu yapan kişiye aittir. Diğer boru profillerinde sabitleme işlemi şiddetle tavsiye
edilse de, isteğe bağlıdır.
4

I

- Tehlikeli durumların ve arızaların önüne geçmek için motora bağlı elektrikli kumanda
elemanlarının boyutlarının motorun elektrik özelliklerine göre seçilmesi gerekmektedir.
- Elektrik şebekesinde ulusal tesisat kurallarına uygun bağlantı kesme donanımlarının
bulunması zorunludur.
- Dış mekânda kullanılacağı durumlarda karbon içeriği en az %2 olan H05RN-F tipi güç
kablosu kullanın.
- Beyaz damar kullanılmıyorsa, daima izole edilmelidir. Motorda elektrik varken beyaz
damara temas edilmesi tehlikelidir.

mavi
isteğe bağlı düğme*
kahverengi

beyaz

sarı - yeşil

* Düğmenin takılıp takılmaması isteğe bağlıdır, bağlantı faz (kahverengi damar) veya nötr
(mavi damar) ile yapılabilir, hiçbir fark yoktur. Düğme kullanıldığında motor kesikli modda
(kaldırma, durdurma, indirme, durdurma, vb.) olarak kumanda edilebilir.
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ELEKTRİK BAĞLANTILARI

TÜRKÇE

UYUMLU UZAKTAN KUMANDALAR
KALDIRMA

GIRO

GIRO Wall

LED
INDIRME
DURDURMA

GIRO Lux

GIRO Plus

Güneş sensörünü
açma

EKRAN
Kanal
değiştirme +

GIRO P-Lux

EKRAN

LED

POP
POP Lux

indirme

Güneş sensörünü açma/kapatma

POP Plus
POP P-Lux
ışık/rüzgar fonksiyonu

durdurma

C

Rüzgar sensörü
“AÇIK”
Güneş sensörü “AÇIK”

Güneş sensörü “AÇIK”
Güneş sensörünü kapatma

LED

kaldırma

EKRAN

Kanal değiştirme
Rüzgar sensörü
“AÇIK”

Kanal
değiştirme -

A
B

EKRAN

ışık/rüzgar fonksiyonu
(POP P-Lux)

(POP Lux)

kaldırma

kaldırma

SEL (POP Lux)

durdurma
indirme

durdurma
indirme

SEL (POP P-Lux)

Güneş sensörünü açma/kapatma

Güneş sensörünü açma/kapatma

LED - Skipper

Skipper
Skipper
Skipper
Skipper

Skipper
Skipper

EKRAN Skipper
Skipper
Skipper

4 bağımsız kanallı
uzaktan kumanda
A530058

kanal seçimi
ışık sensörü açma/kapatma

Uzaktan kumandanın kendisine
özgü talimatlaına başvurun

Skipper
Skipper

SİMGELERİN AÇIKLAMALARI
GIRO

C

B

A

Skipper

POP

C

A kaldırma
durdurma
indirme
B
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A
B

C

kaldırma

durdurma
indirme

Motorun bir
yönde kısa süreli
dönüşü

A

Motorun diğer
yönde uzun süreli
dönüşü

A tuşuna basın

kaldırma
indirme
A + B

Motorun iki kez
kısa süreli dönüşü

A ve B tuşlarına aynı
anda basın

KOMUT SIRALARININ AÇIKLAMASI
Kumanda sıralarının büyük kısmı birbirinden tamamen ayrı üç adımdan oluşur; bunlar
tamamlandığında motor adımın olumlu mu, yoksa olumsuz olarak mı tamamlandığını farklı
dönüş tipleriyle bildirir. Bu paragrafın amacı, motor sinyallerini tanıtmaktır.
Tuşlara belirtilen sırayla basılmalı, bir adım ile diğer arasında 4 saniyeden uzu süre ara
verilmemelidir. 4 saniyeden uzun süre geçerse, komut kabul edilmez ve sıralamanın tekrar
edilmesi gerekir. Komut sırası örneği:
A + B

B

B

1. adım
2. adım
3. adım
Örnekte görüldüğü gibi, sıra olumlu şekilde tamamlanırsa, motor tek bir uzun dönüşle başlangıç
konumuna döner. Aslında aynı yönde iki kısa süreli dönüş, ters yönde tek bir uzun süreli dönüşe
karşılık gelir. Sıralama tamamlanmadığında da motor başlangıç konumuna döner ancak bu
durumda bir veya iki kısa süreli dönüş yapar. Tamamlanmamış sıralama örnekleri:
A + B

sıralamayı
tekrarlayın

> 4 sn
1. adım

A + B

> 4 sn

B

1. adım

2. adım
7

sıralamayı
tekrarlayın

TÜRKÇE

SİMGELERİN
AÇIKLAMALARI

TÜRKÇE

PROGRAMLAMA AÇMA/KAPATMA FONKSİYONU
SKIPPER PLUS - SKIPPER LUX - SKIPPER P-LUX UZAKTAN KUMANDA
POP PLUS - POP LUX - POP P-LUX UZAKTAN KUMANDA
Uzaktan kumandanın günlük kullanımı sırasında motorun programında kazara değişikliklere
neden olmamak için programlama olanağı son sıralamanın gönderilmesinden (A+B veya
B+C) 8 saat sonra otomatik olarak devre dışı bırakılır.
FONKSİYONUN DURUMUNUN KONTROLÜ
Programlama açık

Tn

B

A + B + C

Programlama kapalı

veya
30 sn
sonra

3 sn

Bu fonksiyonun durumunu değiştirmek için, ETKİNLEŞTİRME/ETKİNLİĞİ KALDIRMA
sıralamasına bakın.
PROGRAMLAMANIN ETKİNLEŞTİRİLMESİ
1. SEÇENEK

Tn

A
B

Kapatma

A + B + C

3 sn

2. SEÇENEK

2. SEÇENEK

veya
30 sn
sonra

Pillerden birini çıkarıp,
geri takın

Kullanım kitapçığında belirtilen şekilde programlama yapın.
PROGRAMLAMANIN ETKİNLİĞİNİ KALDIRILMASI
Tn
Açık

A + B + C

B
C

3 sn
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veya
30 sn
sonra

Uzaktan kumandanın günlük kullanımı sırasında motorun programında kazara değişikliklere
neden olmamak için programlama olanağı son sıralamanın gönderilmesinden (A+B veya
B+C) 8 saat sonra otomatik olarak devre dışı bırakılır.
FONKSİYONUN DURUMUNUN KONTROLÜ
Tn

1

2

3

ON

A + B + C

....

Programlama
açık

veya
30 sn
sonra

B

Programlama
kapalı

Bu fonksiyonun durumunu değiştirmek için, ETKİNLEŞTİRME/ETKİNLİĞİ KALDIRMA
sıralamasına bakın.
PROGRAMLAMANIN ETKİNLEŞTİRİLMESİ
1. SEÇENEK

Tn

1

2

A

3

A + B + C

....

Kapatma

2. SEÇENEK

2. SEÇENEK

ON

B

veya
30 sn
sonra

2. SEÇENEK

B
2 sn

Bir pili çıkarın ve 5 saniye bekleyin ya da herhangi bir tuşa basın.
Kullanım kitapçığında belirtilen şekilde programlama yapın.
PROGRAMLAMANIN ETKİNLİĞİNİ KALDIRILMASI
Tn
A + B + C

1

2

3
ON

Açık

....
C

9

B

veya
30 sn
sonra

TÜRKÇE

PROGRAMLAMA AÇMA/KAPATMA FONKSİYONU
SKIPPER - GIRO SERİSİ - POP UZAKTAN KUMANDASI

TÜRKÇE

BİRİNCİ UZAKTAN KUMANDANIN HAFIZAYA ALINMASI
Bu işlem yalnızca motor yeniyken veya hafıza tamamen iptal edildikten sonra yapılabilir.
Bu aşama sırasında her seferinde yalnızca bir motora güç verin.
T1: Hafızaya alınacak birinci kumanda
A + B

B

T1

B

T1

T1 (2 sn)

BİRİNCİ UZAKTAN KUMANDANIN HAFIZAYA ALINMASININ
OTOMATİK DEVRE DIŞI BIRAKILMASI FONKSİYONU
Motor her açıldığında birinci kumandanın hafızaya alınması için 3 saatlik bir süre
mevcuttur. Bu süre dolduktan sonra kumandayı hafızaya alma olanağı kaybolur. Bu
fonksiyonun sayacını sıfırlamak için motora giden gücü kesip, yeniden vermek yeterlidir.
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Wave RX boru tipi motorlarda kodlayıcıya sahip elektronik tip limit anahtarı sistemi bulunur.
Bu sistem, konumun korunmasında çok yüksek güvenilirlik ve hassasiyet sunar. Limit
anahtarı uzaktan kumandayla basit şekilde ayarlanır. Ayarlama sırasında kaldırma veya
indirme tuşu basılı tutulduğu süre boyunca motor hareket eder, tuş bırakıldığında durur.
Ayarlama işlemi tamamlandığında, motoru hareket ettirmek için kaldırma veya indirme
tuşuna kısa süreli basılması yeterlidir.

KAPANMA LİMİT ANAHTARININ AYARLANMASI
Uzaktan kumanda hafızaya alındıktan sonra önce kapanma konumunun ayarlanması gerekir.
Bunu yapmak için, tenteyi kapanma konumuna ulaşana kadar tamamen sarın (kaset tipi
tentelerde motor dayanak noktasında kendiliğinden durana kadar tuş basılı tutulmalıdır).
Notlar: - Tente zaten tamamen sarılı durumdaysa, önce yaklaşık 20 cm indirilmesi gerekir.
- Doğru dönüş yönü yalnızca kapanma konumu hafızaya alındıktan sonra
belirleneceğinden, tenteyi sarmak için kimi zaman indirme tuşunun kullanılması
gerekir.
Kapanma konumunu hafızaya almak için B (durdurma) tuşunu motor kısa süreli indirme
hareketi yapana dek yaklaşık 2 saniye boyunca basılı tutun.
Tn: Hafızaya alınmış uzaktan kumanda
A

?

B
C

kaldırma

Tn

Tn (2 sn)

AÇILMA LİMİT ANAHTARININ AYARLANMASI
Kapanma konumunu ayarladıktan sonra, uzaktan kumandanın indirme tuşunu basılı tutarak
tenteyi tamamen açık konuma getirin. Açılma konumunu hassas olarak ayarlamak için
kaldırma/indirme tuşlarını kullanabilirsiniz (bunun bulunduğu pergolalarda motor azami
açılma noktasında kendiliğinden durana kadar tuş basılı tutulmalıdır). Açılma konumunu
hassas bir şekilde ayarlamak için kaldırma/indirme tuşlarını kullanabilirsiniz. Açılma
konumunu hafızaya almak için B (durdurma) tuşunu motor kısa süreli kaldırma hareketi
yapana dek yaklaşık 2 saniye boyunca basılı tutun.

B
C

indirme

Tn

11

Tn (2 sn)

TÜRKÇE

LİMİT ANAHTARININ AYARLANMASI

TÜRKÇE

LİMİT ANAHTARI KONUMLARININ İPTAL EDİLMESİ
KAPANMA LİMİT ANAHTARININ İPTAL EDİLMESİ
Yalnızca kapanma limit anahtarı konumunu iptal etmek için, “KAPANMA LİMİT ANAHTARININ
AYARLANMASI” işlemini yapın.
Tn: Hafızaya alınmış uzaktan kumanda

A + B

B + C

B + C

Tn

Tn

Tn (2 sn)

AÇILMA LİMİT ANAHTARININ İPTAL EDİLMESİ
Yalnızca açılma limit anahtarı konumunu iptal etmek için, “AÇILMA LİMİT ANAHTARININ
AYARLANMASI” işlemini yapın.
Tn: Hafızaya alınmış uzaktan kumanda

B + C

B + C

Tn

C

Tn

Tn (2 sn)

LİMİT ANAHTARLININ TAMAMININ İPTAL EDİLMESİ
Tn: Hafızaya alınmış uzaktan kumanda

B + C

B + C

Tn

B + C

Tn

Tn (4 sn)

Önemli Not: Limit anahtarları iptal edildiğinde, kapatma kuvveti ayarı korunur (bkz. Sayfa
14).
12

Ara konumu hafızaya almak için tenteyi istediğiniz konuma kadar getirip, ardından B
(durdurma) tuşunu motor onay sinyali verene dek yaklaşık 4 saniye boyunca basılı tutun.
Tn: Hafızaya alınmış uzaktan kumanda

B

kaldırma
indirme

Tn (4 sn)

ARA KONUMUN İPTAL EDİLMESİ
Bu fonksiyonu kullanmak istemiyorsanız, ara konum iptal işlemini yapabilirsiniz; daha
önceden hafızaya alınmış olan ara konumu değiştirmek istediğinizde bu işlemin yapılması
gerekir.
Ara konumu iptal etmeden önce B (durdurma) tuşunu 2 saniye basılı tutarak tentenin ara
konuma getirilmesi, ardından B (durdurma) tuşunun motor onay sinyali verene dek yaklaşık
4 saniye boyunca basılı tutulması gerekir.
Tn: Hafızaya alınmış uzaktan kumanda

B

Tn (2 sn)

kaldırma

B

indirme

Tn (4 sn)
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ARA KONUMUN AYARLANMASI
Bu isteğe bağlı fonksiyon, tentenin tercih edilen bir ara konuma getirilmesine olanak tanır.
Ara konum hafızaya alındığında, tenteyi bu konuma getirmek için B (durdurma) tuşunu 2
saniye basılı tutmak yeterlidir.

TÜRKÇE

KAPANMA GÜCÜNÜN AYARLANMASI
- 3 rpm motorlarda mevcut değildir A

A

B + C

70 %

Tn
Türünün tek örneği olan bu sistem, kumaşın aşırı çekme
kuvvetine maruz kalması tehlikesinin doğmasına yol
açmadan kaset tipi tentelerin tamamen kapalı halde
kalmalarını sağlar. Kapanma kuvvetinin manuel olarak
ayarlanabilmesi sayesinde bu sistem her tip uygulamayla
birlikte çalışabilir. Motoru fabrikada anma torkunun %40’ına
eşit bir kapanma kuvveti değeriyle ayarlanmıştır (örn. 50
Nm’nin %40’ı = 20 Nm). Uzaktan kumandayı kullanarak
bu değeri değiştirebilir, elde etmek istediğiniz sonuca göre
%20’ye indirebilir veya %70’e çıkarabilirsiniz.

B

40 %

20 %

C

2 sn

AZAMİ KAPANMA KUVVETİ AYARI (%100)
- yalnızca 32 Nm’den büyük motorlar için - 3 rpm motorlarda mevcut değildir Bu özellik etkinleştirilirken çok dikkat edilmelidir; kapanma kuvvetinin çok fazla olması
tentede hasara neden olabilir.
Bu özellik etkinleştirildiğinde motor azami nominal torkunu uygular (örneğin, 50 Nm
kuvvetin %100’ü = 50 Nm).
Tn: Hafızaya alınmış uzaktan kumanda
A
A + C

B + C

Tn

2 sn
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Tn: Hafızaya alınmış uzaktan kumanda
Tx: Hafızaya alınacak uzaktan kumanda
A + B

B

Tn

B

Tn

Tx (2 sn)

TEK BİR UZAKTAN KUMANDANIN İPTAL EDİLMESİ
İsterseniz hafızaya alınan tüm uzaktan kumandaları tek tek iptal edebilirsiniz. Son kumanda
iptal edildiği anda motor başlangıç konumuna döner. Çok kanallı uzaktan kumandaların her
bir kanalı için de aynı durum geçerlidir; sıralama uygulamadan önce iptal edilecek kanalın
seçilmesi yeterlidir.
Tn: İptal edilecek uzaktan kumanda
A
A + B

B

Tn

Tn

15

Tn (2 sn)

TÜRKÇE

DİĞER UZAKTAN KUMANDALARIN HAFIZAYA ALINMASI
Işık/rüzgar sensörü dahil, 15’e kadar uzaktan kumandayı hafızaya alabilirsiniz.

Hafızanın tamamen iptal edilmesi, limit anahtarı ayarlarını iptal etmez.
Hafıza iki şekilde tamamen iptal edilebilir:
1) UZAKTAN KUMANDAYLA
Tn: Hafızaya alınmış uzaktan kumanda
A + B

A + B

B

Tn

Tn

Tn (4 sn)

2) YARDIMCI KABLOYLA (BEYAZ)
Acil durumda veya çalışan bir uzaktan kumanda kalmadığında bu seçeneği kullanın. Hafızayı
iptal etmek için motorun beyaz kablosuna erişim sağlanması gerekir.
İşlem sırası aşağıdaki gibidir:
1) Motorun güç kaynağı bağlantısını örneğin ana şalteri kullanarak kesin.
2) Motorun beyaz kablo damarını, kahverengi (faz) veya mavi damara (nötr) bağlayın.
3) Motorun güç bağlantısını yapın; motor bir yönde kısa süreli dönüş yapar.
4) Motorun güç kaynağı bağlantısını en az 4 saniye kesin.
5) Motorun güç kaynağı bağlantısını yapın; motor yaklaşık 4 saniye sonra bir yönde kısa
süreli bir dönüş ile ters yönde uzun süreli bir dönüş yapar.
6) Motorun güç kaynağı bağlantısını kesin.
7) Beyaz kablo damarını kahverengi veya mavi damardan ayırın. Güç kaynağı bağlantısını
yapmadan önce beyaz kablo damarını uygun şekilde izole edin.
Artık birinci uzaktan kumandayı hafızaya alma işlemine geçebilirsiniz.

Z

4 sn

B E YA Z

B E YA

TÜRKÇE

UZAKTAN KUMANDA HAFIZASININ TAMAMEN İPTAL EDİLMESİ

4 sn
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İLAVE ARA KONUM
İlave ara konum, ortamdaki ışık ayarlanan eşik değerini aştığında WindTec Lux sensörü
kullanarak tentenin bir ara konuma otomatik olarak açılmasını sağlamak için kullanışlıdır.
İlave ara konum yalnızca WindTec Lux sensörü tarafından sağlanan ışık otomasyon
sistemiyle birlikte kullanılmak içindir.
Tenteyi bu konuma getirmek için herhangi bir manuel komut yoktur.
B kumandasıyla (2 sn) ulaşılabilen geçerli ara konumu programlama olanağı da kuşkusuz
ayrıca mevcuttur. Ulaşılan ara konum programlı değilse, WindTec Lux sensörünün ışık
otomasyon sistemi (etkinleştirilmişse) tentenin tamamen açılmasını sağlar. WindTec Lux
sensöründe test yapıldığında (Set (Ayarla) tuşu) motor hareketlerinde var olabilecek ilave
ara konum dikkate alınmaz: tente daima hareket yolunun yarısına gelir ve ışık eşik değerini
aştığında, tente tamamen açılır.

İLAVE ARA KONUMUN AYARLANMASI
Limit anahtarlarını hafızaya aldıktan sonra şu kumanda sıralamasını yapın:
Tn: Hafızaya alınmış uzaktan kumanda

B

B + C

Tn

B

Tn

Tn (2 sn)

Bu aşamada “İNSAN VAR” moduna geçilir. Bu mod, ilave ara konumun hassas şekilde
ayarlanmasına olanak tanır.
Aşağıdaki işlemleri yapın:
• Tenteyi istediğiniz açılma konumuna kadar getirin.
• Uzaktan kumandanın B tuşunu, motor onay sinyali verene dek 2 saniye boyunca basılı tutun.

kaldırma

B

indirme

Tn (2 sn)
Bu sırada WindTec Lux sistemi ışık otomasyonuyla (etkinleştirilmişse) tenteye açılma komutu
verdiğinde, tente ilave ara konuma gelir.
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İLAVE ARA KONUMUN DEĞİŞTİRİLMESİ
İlave ara konumu değiştirmek için, yukarıda açıklanan sıralamayı tekrarlayın.

İLAVE ARA KONUMUN İPTAL EDİLMESİ
İlave ara konumu iptal için, aşağıdaki komut sıralamasını uygulayın.
Tn: Hafızaya alınmış uzaktan kumanda
A
B

B + C

Tn

Tn

Tn (2 sn)

UZAKTAN KUMANDANIN GEÇİCİ OLARAK HAFIZAYA ALINMASI
Bu fonksiyon, örneğin, fabrikada montaj sırasında limit anahtarlarının ayarlanmasına olanak
tanıyacak şekilde bir uzaktan kumandanın geçici olarak hafızaya alınmasına olanak tanır.
Daha sonrasında kalıcı uzaktan kumanda özel kumanda sıralamasıyla hafızaya alınabilir (bkz.
“BİRİNCİ UZAKTAN KUMANDANIN HAFIZAYA ALINMASI”).
Aşağıda açıklanan işlemler yalnızca motor fabrikadan yeni çıktığında veya hafıza
tamamen iptal edildiğinde yapılabilir (bkz. “UZAKTAN KUMANDA HAFIZASININ TAMAMEN
İPTAL EDİLMESİ”). Geçici programlamanın yalnızca kurulum veya ayarlama aşamasında
kullanılmasını, gündelik kullanım sırasında kullanılmamasını sağlamak için motor
aşağıdaki işlemlere yalnızca tanımlı süre sınırları içinde izin verir. Motora güç verin, uzaktan
kumandanın çalışma alanında başka güç alan motor bulunmadığından ve hafızanın boş
olduğundan emin olun.
Açılıştan sonraki 30 saniye içinde B ve C tuşlarını motor onay sinyali verene dek basılı
tutun.
Motora güç verilmiş haldeyken uzaktan kumanda 5 dakikalığına hafızaya alınır. 5
dakika geçtikten veya motorun gücü kesildikten sonra bu uzaktan kumanda iptal edilir.
T1: Hafızaya alınacak birinci kumanda

B
B ++ C

T1
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Önemli Not: Cep boyutu uzaktan kumanda yalnızca ikincil uzaktan kumanda olarak
kullanılabilir. Hafızaya alma işlemine geçmeden önce, bir Cherubini uzaktan kumandasıyla
(Skipper, Giro veya POP- Yukarı-Aşağı-Durdurma şeklinde 3 tuşlu uzaktan kumanda)
tanıtma işleminin tamamlanmış olması gerekir.
CEP BOYUTU UZAKTAN KUMANDA ÜZERİNDEKİ BİR TUŞUN HAFIZAYA ALINMASI
Tn: Hafızaya alınmış uzaktan kumanda
Tx: Hafızaya alınacak cep boyutu uzaktan kumanda
A + B

B + C

Tn

1

2

3

4

Tn

Tx (2 sn)

Sıralamanın son aşamasında cep boyutu uzaktan kumanda üzerindeki istediğiniz tuşu 2
saniye basılı tutun. Bu aşamada uzaktan kumanda motora adım adım (YUKARI - DURDURMA
- AŞAĞI - DURDURMA) komut verebilir. Diğer tuşları ilişkilendirmek için, yukarıda açıklanan
sıralamayı tekrarlayın. Bir Wave RX motorla herhangi bir tuş ilişkilendirilebilir.
CEP BOYUTU UZAKTAN KUMANDA ÜZERİNDEKİ BİR TUŞUN İPTAL EDİLMESİ
Aşağıdaki sıralamayı uygulayarak hafızaya alınan tüm tuşlar tek tek iptal edilebilir:
Tn: Hafızaya alınmış uzaktan kumanda
Tx: İptal edilecek ilişkili tuşun olduğu cep boyutu uzaktan kumanda
A
A + B

Tn

Tn

1

2

3

4

Tx (2 sn)

Motor onay hareketi yapar ve az önce basılan (2 saniye boyunca) tuşla ilişkili fonksiyon
kaldırılır.
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KUMAŞ GERME FONKSİYONU

Bu fonksiyon etkinleştirildiğinde, motorun gergin olmasını sağlayacak şekilde programlanan
bir genişlikte otomatik bir geri sarma işlemi uygulanarak kumaş germe fonksiyonu
etkinleştirilebilir. Bu fonksiyon pergola tipi tentelerde özellikle kullanışlıdır.
ÖNEMLİ NOT: Kumaşın isteğe bağlı gerdirme konumu yalnızca limit anahtarlarının
konumları hafızaya alındıktan sonra programlanabilir.
İSTEĞE BAĞLI KONUM HAFIZAYA ALMA PROSEDÜRÜNÜ BAŞLATMA
Tn: Hafızaya alınmış uzaktan kumanda

B + C

B

B + C

Tn
Tn
Tx (2 sn)
Bu sıralama tenteyi azami açılma konumuna götürür ve kumaşın gerginliğinin milimetre
düzeyinde ayarlanabilmesine olanak tanımak için motor “İNSAN VAR” modunda çalışmaya
ayarlanır.
İSTEĞE BAĞLI KONUMUN AYARLANMASI VE ONAYLANMASI
Tn: Hafızaya alınmış uzaktan kumanda
A
B

ayarlama

onaylama

Tn

Tx (2 sn)

Gerdirme konumu ayarlanıp onaylandıktan sonra, tente azami konuma kadar açılma,
ardından henüz onaylanmış olan yeni gerdirme konumuna geri dönme hareketi yapar. Bu
andan itibaren tentenin azami açılma konumuna yönelik tüm komutlar, tentenin ters yönde
gerdirilmesiyle son bulur.
İSTEĞE BAĞLI KONUMUN İPTAL EDİLMESİ
Tn: Hafızaya alınmış uzaktan kumanda
A
B + C

B + C

Tn

Tn
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Tx (2 sn)

Tuş takımının bağlantısını yaparken aynı anda iki düğmeye basılmasını önlemek için
yalnızca elektrikli veya mekanik tip iç kilit sistemine sahip düğmeleri kullanın.
Motor tuş takımı tipini (1 veya 2 tuşlu) kendiliğinden tanır ve doğru çalışma modunu buna
göre ayarlar.

Mekanik ve/veya elektrikli
tip iç kilitli düğme

1 - kahverengi
2 - beyaz
3 - mavi
4 - sarı yeşil

KABLOLU PROGRAMLAMA
Bu sayfada açıklandığı gibi tuş takımını kullanarak beyaz kablo damarıyla motoru
programlayabilirsiniz (kablolu programlama). Bu prosedürleri öğrenmek için
distribütörünüzden kitapçığı isteyin.
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MOTORA YUKARI-AŞAĞI MODUNDA KUMANDA ETMEK (YUKARI-AŞAĞI
ŞEKLINDE BAĞIMSIZ 2 DÜĞME) İÇİN ELEKTRİK BAĞLANTILARI
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YUKARI-DUR-AŞAĞI-DUR / YUKARI-AŞAĞI / “İNSAN VAR”
YUKARI-AŞAĞI BEYAZ KABLOLU KUMANDA MODU YÖNETİMİ
ÖNEMLİ NOT: Motorlar fabrikadan ayrıldıklarında tek bir düğmeyle kullanılmaya (YUKARIDURDURMA-AŞAĞI-DURDURMA şeklinde çalışmaya) hazır haldedirler. Aşağıda verilen
sıralamayı uygulayarak kumanda tipi ayarını dilediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.
KUMANDA MODU DEĞİŞTİRME PROSEDÜRÜ
Tn: Hafızaya alınmış uzaktan kumanda

B

B + C

C

Tn
Tn (2 sn)
Tn
3 adet ayar olanağı vardır ve bunlar aşağıda belirtilen sırada kullanılabilir:
- YUKARI-DURDURMA-AŞAĞI-DURDURMA (fabrika ayarı)
- YUKARI-AŞAĞI (bağımsız 2 düğme için)
- “İNSAN VAR” YUKARI-AŞAĞI (bağımsız 2 düğme için)
Bir ayardan diğerine geçiş yapmak için, sıralamayı istediğiniz ayara ulaşmak için gereken
sayıda tekrar edin.

İNERKEN ENGELLERİN ALGILANMASINDAKİ SÜPER
HASSASİYETİN YÖNETİMİ - yalnızca 25 Nm’den küçük motorlar için Gereken durumlarda, örneğin sinekliklerde veya gerdirme ağırlığı bağlı stor perdelerde, inerken
engellerin algılanmasında çok yüksek hassasiyet özelliği etkinleştirilebilir/etkinliği kaldırılabilir.
SÜPER HASSASİYET FONKSİYONUNU ETKİNLEŞTİRİN
Tn: Hafızaya alınmış uzaktan kumanda
A
B + C

B + C

Tn
Tn
SÜPER HASSASİYET FONKSİYONUNUN ETKİNLİĞİNİ KALDIRIN

Tn (2 sn)

A
A + B

B + C

Tn

Tn
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EU DECLARATION OF CONFORMITY
CHERUBINI S.p.A. declares that the product is in conformity with the relevant Union
harmonisation legislation:
Directive 2014/53/EU, Directive 2011/65/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available upon request at the
following website: www.cherubini.it.

AB UYGUNLUN BEYANI
CHERUBINI S.p.A. Ürünün Avrupa Birliği’nin ilgili uyum mevzuatı ile uyumlu olduğunu
beyan eder:
2014/53/AB Yönetmeliği, 2011/65/AB Yönetmeliği.
AB uygunluk beyanının tam metni, talep üzerine www.cherubini.it adresinde
mevcuttur.
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