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Aansluiten van de stekker

Stap 1
Monteer de stekker aan de motorkabel. Blauw=Nul Bruin=Voeding Geel/Groen=Aarde

Aanmelden van afstandsbediening

Stap 1
Verwijder van alle op afstand bedienbare zonwering de netspanning.

Stap 2
Pak nu uw afstandsbediening erbij en zorg dat er een batterij in zit.

Stap 3
Sluit de netspanning aan van de zonwering die u wil programmeren.

De motor geeft na aansluiting op de netspanning 2 piepsignalen. Dit is echter alleen dichtbij de motor te horen.

Stap 4
Druk na de pieptoon binnen 3 seconden 2x tegelijk op de “stop” en “omhoog” knop. De motor zal nu een korte beweging geven.

Stap 5
Zit de motor aan de rechterzijde (van buitenaf gezien) druk dan 1x op de “omhoog” knop.
Voorbereiding doorvoer naar binnen

Stap 6
Zit de motor aan de linkerzijde (van buitenaf gezien) druk dan 1x op de “omlaag” knop.
Voorbereiding doorvoer naar binnen

De draairichting van de motor wordt hiermee bepaald.

Stap 7
Indien u de verkeerde draairichting heeft gekozen kunt u de bovenstaande stappen opnieuw doorlopen mits u wel al de handzender heeft gereset. Hoe u een
handzender moet resetten kunt u op de volgende pagina terugvinden.
Voorbereiding doorvoer naar binnen
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Resetten van de handzender

Stap 1
Verwijder van alle op afstand bedienbare zonwering de netspanning.

Stap 2
Sluit de netspanning aan van de zonwering die u wil resetten.

Stap 3
Druk de “stop” en “omhoog” knop tegelijkertijd in.

Stap 4
Druk vervolgens op de “stop” knop.

Stap 5
Druk nu nog eenmaal de “stop” en “omhoog” knop tegelijkertijd in.

Programmeer uw zonwering opnieuw door de stappen op pagina 1 te volgen.

Aanmelden als 2e afstandsbediening

Stap 1
Druk 2x op de “programmeer” toets van de al aangemelde afstandsbediening.
Voorbereiding doorvoer naar binnen

Stap 2
Druk vervolgens op de nieuwe afstandsbediening tegelijk op de “stop” en “omhoog” knop.
Voorbereiding doorvoer naar binnen
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Mogelijke storingen of problemen tijdens het programmeren

Wanneer de motor geen piepsignaal geeft of niet op en neer gaat na het op spanning zetten van de zonwering, controleer dan goed of er wel daadwerkelijk spanning op
staat. Het piepsignaal kunt u alleen dichtbij bij de motor zelf horen.

Wanneer de zonwering omlaag gaat wanneer u toch echt de opdracht geeft om omhoog te gaan (of andersom) dan dient u de stappen voor het inleren van de
handzender opnieuw te volgen. Zorg hierbij dat de zonwering half gesloten is en herhaal de stap voor het inleren van de handzender.

Als er meerdere zonweringsproducten reageren wanneer de handzender wordt gebruikt heeft u vermoedelijk tijdens het programmeren meerdere zonweringsproducten
onder spanning gehad. Dit kunt u verhelpen door alle zonwering te resetten en deze 1 voor 1 opnieuw te programmeren.

Als uw zonwering niet reageert op de afstandsbediening kunt u het beste als eerste nieuwe batterijen in de handzender doen om te kijken of het hier aan ligt. Ondanks dat
de bedieningslampjes branden kan het zijn dat de batterijen een te lage spanning geven.

Wanneer uw zonwering naar beneden gaat en vervolgens weer 50 centimeter terug omhoog komt dan kan het zijn dat er teveel lamellen zijn geplaatst. In gesloten positie
mogen er nog maar 1 à 2 lamellen in de kast zitten. Wanneer er teveel lamellen in het pantser zitten kunt u een aantal lamellen eruit halen. Voor meer informatie
verwijzen wij u graag door naar de brochure: “plaatsen van lamellen in bestaand pantser”.
Als de lamellen de kast in getrokken worden dient u te controleren of de aanslagstoppen aan het einde van de onderlijst horizontaal zitten. Bij een rolpoort controleert u
of er eindstoppen in de onderlijst geschroefd zitten (hier dient de motor op te stoppen).

Wanneer de zonwering te ver naar beneden en/of te ver naar boven loopt dient u de motor af te stellen door middel van de stelstiften. Zie hiervoor de handleiding van de
motor met stelstiften.
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