(Karnisz elektryczny)
Instalacja i programowanie

★ UWAGA! Przed instalacją należy zaprogramować silnik.
1. Instalacja karnisza
★ Przymocuj wieszaki do sufitu w odstępach co 100cm,
(Możesz zamocować wieszaki do karnisza na podłodze aby zaznaczyć miejsca na
suficie)

2. Instalacja silnika
★Zamocuj silnik na osi w kole pasowym naciskając przycisk ‘PUSH’
Należy sprawdzić czy silnik został prawidłowo zamocowany.
★ Podłączenie do sieci
Wymagane napięcie (AC 100~250V/50~60Hz ).
Na silniku zapali zielona dioda LED.

3. Programowanie silnika

(1) Przełącznik radiowy ścienny (JSR-4100)
★ Proszę znaleźć włączniki DIP na tylnej ściance silnika.

а. Przełącz DIP Nr1 w pozycje ‘ON’, Dioda LED zacznie migać.

b. Wybierz kanał, na którym chcesz zaprogramować naciskając przycisk ‘C’.
c. Naciśnij kilka sekund czarny przycisk ‘RESET’ na odwrocie przełącznika aż do
usłyszenia dźwięku brzęczyka.
d. Przełącz DIP Nr 1 ponownie w pozycje ‘OFF’, dioda LED na silniku przestaje
migać.
e. Programowanie zakończone.
★ Cała procedura programowania b~d powinna być przeprowadzona w 30 s.
★ W dowolnym miejscu na ścianie przymocuj ramkę przełącznika za pomocą śruby.

(2) 4-kanałowy/1-kanałowy pilot radiowy(JSR-4300/JSR-4301)
★ Proszę znaleźć włączniki DIP na tylnej ściance silnika.

a. Przełącz DIP Nr 1 w pozycje ‘ON’, Dioda LED zacznie migać.

b. Wybierz kanał, na którym chcesz zaprogramować naciskając przycisk ‘C’.
c. Naciśnij kilka sekund czarny przycisk ‘RESET’ na odwrocie przełącznika aż do
usłyszenia dźwięku brzęczyka.
d. Przełącz DIP Nr 1 ponownie w pozycje ‘OFF’, dioda LED na silniku przestaje
migać.
e. Programowanie zakończone.
★ Cała procedura programowania b~d powinna być przeprowadzona w 30 s.

4.

Ustawianie pozycji krańcowych (dwiema metodami, pierwsza metoda jest łatwiejsza i zalecana):

(1)

W pierwszej kolejności należy zamocować silnik do karnisza, następnie nacisnąć
jednocześnie na pilocie przycisk ‘OPEN’ i ‘CLOSE’ na kilka sekund do momentu
usłyszenia dźwięku brzęczyka (Dźwięk brzęczyka oznacza, iż silnik znajduje się w trybie
programowania).
Następnie naciskamy przycisk ‘OPEN’ lub ‘CLOSE’ i dojeżdżamy do jednego a potem do
drugiego końca karnisza. Silnik automatycznie rozpoznaje punkty krańcowe.
Ponowne ustawienie jest wymagane: W przypadku instalacji silnika & karnisza
Po podwieszeniu tkaniny
Po zmianie tkaniny na nową

(2)

Przełącznik DIP Nr 2 na tylnej ściance silnika włącz ‘ON’ i wyłącz ‘OFF’ 3 razy – całą czynność
należy przeprowadzić w ciągu 10 sek. (Dźwięk brzęczyka oznacza, iż silnik znajduje się w
trybie programowania),
Następnie naciskamy przycisk ‘OPEN’ lub ‘CLOSE’ i dojeżdżamy do jednego a potem do
drugiego końca karnisza. Silnik automatycznie rozpoznaje punkty krańcowe.

