
KAUKO-OHJATTU RULLAVERHOMOOTTORI

AC/DC Charger 
malli: 13841  
TEKNISET TIEDOT

Syöttöjännite 100-240V-50/60Hz   0.3A

Lähtöjännite 8.4V   1000mA

KAUKOSÄÄDIN 5 kanavaa

TEKNISET TIEDOT

Radiotaajuus 433,92 MHz
Patteri 3VDC, tyyppi CR2032
e.r.p ≤ 10 mW
Ulottuvuus 100 m

Suunta

Ajo pysähdys

Suunta

Kanavan valitsija

Vahvistusnappi(confirm)

Rajoitusnappi(limit)

5 kanavaa
malli:13842

Kauko-ohjattu rullaverhomoottori
malli:13836/13837/13838

For Ø 28 / Ø 38 tube

Aktivointinappi

Moottorin lattapää

Vetoakseli(käyttöpyörä)

TEKNISET TIEDOT
Radiotaajuus 433,92 MHz
Nimellismomentti(NM) 0,7
Moottorin pysäytys vääntömomentti(NM)25° 1,0
Nimellisnopeus(rpm) 34
Nopeus ilman vastusta(rpm) 38
Kierroksien minimimäismäärä yhteen suuntaan ilman rajoitusta
Virrankulutus nimelliskäännöllä(mA) 600

Nimellissyöttöjännite(vdc) 8.4
Pienin syöttöjännite(vdc) 7,2
Rullaverhon suurin ajoaika(min) ilman rajoitusta
Käyttölämpötila -10:stä +60:een

Dielektrinen voima ja matalajännite turvallisuus III
Standardi CE
Nettopaino(g)

Patterin kapasiteetti (mAh/V)

500

2000/7.4

Asenna moottori rullaverhoon  
Moottori sopii Hastan standardi 28 mm & 38 mm alumiiniputkeen.

2.1. 3. Asenna ensin 
moottorin puoleinen
pää kannakkeelle.

Asenna moottorin
puoleinen pää
kannakkeelle.

4A. Paina vastakkaiselta
puolelta piikkipää
paikoilleen.

Paina vastakkaiselta
puolelta piikkipää
paikoilleen.

Asenna Tension
pääty moottoriin.

Paina vastakkaiselle
puolelle Tension
mekanismi.

28 mm ja 38 mm putkille. 38 mm Tension rullaverho
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Kohdista moottorin 
lattapää niin, että se on
putken kapeimmassa
urassa.

Lataa moottori, kunnes
vihreä merkkivalo palaa
laturissa.

6A. Lukitse verho
lukitustapilla.

Kohdista käyttöpyörä niin, 
että rullaverhoputken urat 
sopivat käyttöpyörän urien 
väliin. Standardirullaverho 
28 mm- poista holkki 
putkesta.



 

 

 

Käytetty tuote on jätettävä paikallisiin kierrätyspisteisiin.
Tuotteet,joissa tämä merkintä on,ei saa laittaa talousjätteiden sekaan.

 

 

 

Säädä rullaverhon ylä- ja alarajat

Tarkista, että olet valinnut
oikean kanavan, jolla haluat
verhoa käyttää. Paina limit-
näppäintä noin 6 sekunnin
ajan, kunnes moottori reagoi.

Asetustila Alaraja Yläraja

Välirajan asennus

1.Asenna alasijainti
painamalla alas- näppäintä. 
Kun olet lähellä lopullista
alarajaa, paina stop-
näppäintä.

1.Paina alas- näppäintä. Vapauta näppäin, kun verho on haluamassasi kohdassa.

2.Paina limit- ja ylös- näppäintä samanaikaisesti. Vapauta näppäimet, kun verho reagoi.

3.Paina stop- näppäintä kun haluat verhon haluamaasi kohtaan.

(Tämä voidaan tehdä ainoastaan, kun moottorin ylä- ja alarajat on asennettu.)

2.Säädä verhoa ylös ja
alas saavuttaaksesi tarkan
paikan. Moottori liikkuu
askel askeleelta ylös/alas.

3.Paina vahvistusnäppäintä
(confrim), kunnes moottori
reagoi. Raja on nyt asetettu.

1.Tarkista, että olet valinnut
oikean kanavan, jolla haluat
verhoa käyttää. Paina limit-
näppäintä noin 6 sekunnin
ajan, kunnes moottori reagoi.

2.Asenna yläsijainti
painamalla ylös- näppäintä.
Kun olet lähellä lopullista
ylärajaa, paina stop- näppäintä.

3.Säädä verhoa ylös ja alas
saavuttaaksesi tarkan paikan. 
Moottori liikkuu askel askeleelta
ylös/alas.

4.Paina vahvistusnäppäintä
(confrim), kunnes moottori
reagoi. Raja on nyt asetettu.
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Kaukosäätimen poistaminen4
Valitse kaukosäädin, jota haluat käyttää (A). 
Paina limit- ja alas- näppäintä samanaikaisesti.
Vapauta näppäimet, kun verho reagoi. Nyt kaikki
muut paitsi valitsemasi kaukosäädin on poistettu.

Poista kaukosäätimen synkronointi
Paina vahvistusnäppäintä (confrim) 3 kertaa
(paina kerran , moottori vastaa liikkeellä, paina heti
sen jälkeen toisen kerran, moottori vastaa liikkeellä
ja paina vielä kolmannen kerran, moottori vastaa
liikkeellä). Nyt säädin on poistettu.

Synkronoi kaukosäädin moottoriin

1. Paina moottorin näppäintä niin
kauan, että verho liikkuu edestakaisin. 
Vapauta painike. Moottori on nyt
hakutilassa kaukosäätimellä.

2.Paina kaukosäätimen vahvistusnäppäintä. 
Moottori reagoi liikkeellä. Nyt moottori ja
kaukosäädin on paritettu.
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Moottorin suunnan muuttaminen
Moottori voidaan asentaa sekä vasemmalle että oikealle puolelle ja eteen- sekä
taakseavautuville rullaverhoille. Kun asennettu moottori ja suunta näppäimillä ei täsmää- toimi seuraavasti:

1. Varmista, että moottori ja 
kaukosäädin ovat synkronisoitu, 
eli voit ohjata moottoria säätimellä. 
Jos sinulla on monikanavainen 
säädin, valitse oikea kanava, jossa 
on se moottori, jonka suunnan
haluat vaihtaa.

2. Paina stop- näppäintä samaan
aikaan kuin limit- näppäintä, kunnes
moottori reagoi. Vapauta painikkeet.

3. Paina sitten vahvistusnäppäintä
(confrim). Nyt olet kääntänyt
moottorin suunnan.
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