Uživateľský manuál
Absolute Control
Panelový Motor ABC-04

2.4 Resetovanie&Inicializácia”nastavenie”ovládač

1.2 Vlastnosti

			
ABC-04

Nové motory môžu byť nastavované priamo bez prvotného resetovania.
- Resetovanie do pôvodného nastavenia

Napájanie
Menovitý výkon
Rýchlosť retiazky
Max.ťahová sila
Prevádzková teplota
Max.počet kanálov

12-24V DC - 0.6A
7W
3,75 mtr/min
3 kg
5 - 60°C
32 kanálov

1. sek.

10. sek.

Nastav programovací
mód: Krátko stlač
programovacie tlačidlo

Programovací
mód: žalúzia
krokuje…

Držte programovací
gombík 10 sek.,
kým žalúzia prestane
krokovať

1.3 Prípojky a ovládače

- Resetovanie do pôvodného nastavenia & Vymazanie všetkých spárovaných kanálov/ovládačov

15. sek.

1. sek.

12V DC -0,6A príkon
-

+

Nastav programovací
mód: Krátko stlač
programovacie tlačidlo

Programovací
mód: žalúzia
krokuje…

Držte programovací
gombík 15 sek.,
kým žalúzia prestane krokovať
a zakrokuje raz

- Inicializácia”nastavenie”(možné len po resetovaní motora”pokiaľ motor nie je nový”)
1. Pripoj motor k 12V DC-0,6ª napájaniu
2. Rozpoznaj koncové polohy:

Anténa
Programovací gombík

!
1. sek.

2. Programovanie a ovládanie

VÝSTRAHA: Dôležité bezpečnostné inštrukcie.Následujte inštrukcie, zlou
inštaláciou môžete spôsobiť ťažké zranenia.

Krátko stlač
programovacie
tlačidlo

2.1 Programovanie

VÝSTRAHA: Nevykonávajte vlastnoručne opravu. Neotvárajte, nerozoberajte zariadenie.
Môže dôjsť k úrazu el.prúdom a zrušeniu záruky. Nenachádzajú sa tam Vami
servisovateľné súčiastky.

- Spárujte žalúziu s kanálom/diaľkovým

(tiež je to možné použitím “SingleSelect”, viď manuál diaľkového ovládača*)

Panel sa musí po spustení
pohybovať smerom k motoru.
Ak nie, stlač programovacie
tlačidlo, motor sa zastaví.
Stlač ešte raz a zmení
sa smer pohybu.

Panely sa pomaly
pohybujú.

1. sek.

Nastav programovací
mód: Krátko stlač
programovacie tlačidlo

indoor use only

Programovací mód: Vyberte kanál stláčaním
žalúzia krokuje…
tlačidla pre výber
kanálov

1. Všeobecné informácie
ABC-04 je je kompletný kit pre motorizáciu systému Absolute Panel. Kit sa dá osadiť na 3,4 a 5
drážkový profil. Motorická jednotka je vždy situovaná na ľavej strane systému.
Motorická jednotka sa ovláda len diaľkovým ovládačom Coulisse. Software v motorickej
jednotke si sám automaticky detekuje koncové polohy.

1.1 Zakladné rozmery

2.2 Ovládanie

3 drážkový
227

82,4

Držte programovací
gombík dlhšie než 2 sek.

Žalúzia sa pohybuje
po celú dobu stlačenia gombíka
(max.15 sek.)

Prosím chodte na www.coulisse.com pre najnovšie informácie a pre postup odstánenia porúch.

4. Bezpečnosť & Čistenie
4.1 Bezpečnosť

Pre posun do opačnej strany
uvolnite gombík
a znovu stlačte a držte
programovací gombík
dlhšie než 2 sek.

- Nedovoľte sa hrať deťom so žalúziou, alebo s diaľkovým ovládačom
- Používajte len napájacie zariadenia, baterky vyhovujúce špecifikáciám motora.
- V prípade poruchy, odpojte zariadenie zo siete, alebo vyberte baterky a kontaktujte
obchodného zástupcu.
- Žalúzia/roletka nesmie byť blokovaná v pohybe prekážkou.
- Prívod prúdu musí byť mimo dosahu detí.
- Nemaľujte zariadenie
- Udržujtte zariadenie suché.

34,5

PTC34-#

64,5

6

107,5 +0/-1.5

Panelová stena
je pripravená
k užívaniu

VÝSTRAHA: Nevykonávajte vlastnoručne opravu. Neotvárajte, nerozoberajte zariadenie.
Môže dôjsť k úrazu el.prúdom a zrušeniu záruky. Nenachádzajú sa tam Vami
servisovateľné súčiastky.

- Ovládanie diaľkovým (Pozri manuál Diaľkový ovládač*)
- Manuálne ov-

6
34,5

PTC34-#

64,5

Vystúpte z
programovacieho módu:
Krátko stlačte
programovacie tlačidlo

> 2. sek.

Keď sa panely
prestanú pohybovať,
panelová stena je
nastavená.

3. Tipy & Odstránenie porúch

1. sek.

Uložte/vymažte stlačením
programovacieho tlačidla
na zadnej strane diaľkového
ovl. (použite pero)

Panelová stena sa
pomaly pohybuje
a detekuje koncové
polohy.

4 drážkový

2.3
Dodatočné nastavenia žalúzie
			
Dodatočné nastavenia žalúzie:

K dispozícii

Zmeň smer rotácie
Áno
Obľúbená poloha
Áno
Bateriový režim
Áno
Pre dodatočné nastavenia roletky pozri manuál Coulisse diaľkový ovládač.

99,3

64,5

34,5

PTC34-#

5 drážkový

125,5 +4.2/-4.2

5. Servis & Podpora

Disclaimer:

© Autorské práva Coulisse.

116,2

Pre čistenie vonkajšku zariadenia a príslušenstva dodržujte tieto základné pravidla:
- Uistite sa zriadenie nie je pod prúdom
- Používajte vlhkú, mäkkú,handru bez chĺpkov.Dbajte aby sa vlhkosť nedostala do otvorov.
- Nepoužívajte spreje,rozpúšťadlá, alkohol alebo brúsne pasty.

VÝSTRAHA: Nevykonávajte vlastnoručne opravu. Neotvárajte, nerozoberajte zariadenie.
Môže dvojsť k úrazu el.prúdom a zrušeniu záruky. Nenachádzajú sa tam Vami
servisovateľné súčiastky.

6

107,5 +0/-1.5

4.2 Čistenie

Žiadna časť tejto publikácie nesmie byť kopírovaná, uchovávaná v pamäťových jednotkách, distribuovaná v akej koľvek forme(elektronickej,
tlačenej, v kópiách, nahravkách, digitálnej forme) bez písomného potvrdenia vlastníka.					

Online informácie							
Pozrite na www.coulisse.com pre najnovšie informácie a pre postup odstánenia porúch.
Záručný servis							
Pred kontaktovaním vášho predajcu si najprv prečítajte rady v tomto manuály.			

Hoci tento manuál bol napísaný s maximálnou starostlivosťou,Coulisse B.V. nezodpovedá za akúkoľvek škodu spôsobenú chybov alebo

CoulisseB.V. si vyhradzuje právo upravovať manuál bez povinnosti o tom informovať akúkoľvek osobu alebo subjekt. 		

Ak sa Vám zdá výrobok poškodený, alebo ak nepracuje tak ako by mal, kontaktujte ohľadom
záručného servisu vášho predajcu.

Najnovšia verzia manuálu je zverejnená na www.coulisse.com, prípadne kontaktuje Vašu kontaktnú osobu v Coulisse. 		
Ste vítaný posielať vaše pripomienky, komentáre firme Coulisse k tomuto manuálu na manuals@coulisse.com.

Coulisse B.V., Vonderweg 48, 7468 DC Enter, The Netherlands

ABC-04-U_R0_ SK0

nedostatkom tohto manuálu.							

