Monteringsråd och manual för batteridriven rullgardin

MA N U A L S E

MotionBlinds från Coulisse - Modell C0032 och C0040

Klick!

2

min. 15mm

Tygbredd + 20mm

min. 15mm

3

max. 3,5mm

4
Klick!

1

1

Montera din rullgardin

2
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5

Aktivera motorn

Aktivera motorn genom att ladda den
med en mikro-USB-kabel. En grön
LED-lampa börjar blinka. Motorn kan
användas under tiden den laddas.
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6

8 Ställ in nedre ändläget

Parkoppla med en fjärrkontroll

Parkoppla rullgardinen med en fjärrkontroll som kan
programmera rullgardiner.
I manualen visas vår 5-kanals fjärrkontroll, C0036.

8.1
6.1

Tryck en gång på programknappen på motorn.
Rullgardinen börjar steppa upp och ner för att
indikera att programmeringsläget har aktiverats.
(Rullgardinen fortsätter att steppa tills att
programmeringsläget har inaktiverats.)

6.2

Välj önskad kanal för rullgardinen med kanalväljarknappen på fjärrkontrollen.

6.3

Tryck in parkopplingsknappen på baksidan av
fjärrkontrollen för att para ihop rullgardinen med
den valda kanalen. Rullgardinen kommer tillfälligt
sluta att steppa för att visa att fjärrkontrollen är
kopplad till rullgardinen.
Upprepa steg 6.1-6.3 för att ta bort en
rullgardin från en kanal.

Ner

Kanal-indikator

Kanalväljare

Tryck och håll inne nerknappen tills att rullgardinen
har nått önskat nedre ändläge.
VARNING: risk för skador. Rulla långsamt.

Parkopplare

9

Ändlägen måste programmeras för att använda en rullgardin korrekt och undvika att den
skadas. Gå vidare till steg 12 om ändlägen redan är programmerade.

7

Kontrollera rullriktning
VARNING: risk för skador.
Stoppa rullgardinen innan den når ändlägena.

Upp

7.1

Ner
7.2
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Tryck en gång på nerknappen för
att kontrollera att rullgardinen rullar
åt rätt håll. Om rullgardinen rullar
uppåt måste rullriktningen ändras.
Tryck på uppknappen och nerknappen samtidigt för att ändra
rullriktning.

Mitten

Upp

9.1

Håll in mittenknappen och uppknappen
samtidigt tills att rullgardinen slutar steppa
och börjar steppa igen. Nedre ändläget har
nu sparats.
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12 Ställ in favoritposition (valfritt)

10 Ställ in övre ändläget

Upp
10.1

Tryck och håll in uppknappen tills att rullgardinen
når önskat övre ändläge.
VARNING: risk för skador. Rulla långsamt.

11 Inaktivera programmeringsläget

11.1

Mitten
Ner
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Mitten

12.1

Rulla ner gardinen till önskad position.

12.2

Håll inne mittenknappen för att spara din favoritposition.
Rullgardinen slutar tillfälligt att steppa för att indikera att
favoritpositionen har sparats.

13 Avaktivera programmeringsläge

Håll in mittenknappen och nerknappen samtidigt
tills att rullgardinen slutar steppa och börjar steppa
.
igen. Övre ändläget har nu sparats.

13.1

Tryck en gång på programknappen för att
avsluta programmeringsläget. Rullgardinen
kommer att sluta steppa och du kan börja
använda den.
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14 Använda rullgardinen

16 Återställa favoritpositionen

Dragkontroll: Dra en gång för att flytta rullgardinen till
ändpositionen. Dra igen för att stanna rullgardinen.

Upp

Fjärrkontroll: Tryck på kanalväljaren för att välja
kanalen som har parkopplats med rullgardinen. Tryck
på uppknappen eller nerknappen för att använda
rullgardinen. Tryck på mittenknappen för att stanna
rullgardinen.

Mitten
Kanalväljare

Ner

Mitten

16.1

Rulla ner gardinen till önskad position.

16.2

Tryck på programknappen på motorn för att aktivera
programmeringsinställningar. Rullgardinen börjar steppa.
Håll in mittenknappen för att spara favoritstationen.
Rullgardinen kommer tillfälligt sluta steppa för att indikera
att favoritpositionen har sparats.
Tryck på programknappen på motorn för att inaktivera
programmeringsinställningar. Rullgardinen slutar steppa.

16.3

16.4

17 Inaktivera direktkontroll
När du trycker på upp- eller nerknappen på fjärrkontrollen flyttas
rullgardinen direkt till sina ändpositioner (direktkontroll). För att istället
kunna flytta rullgardinen mindre steg upp och ner med fjärrkontrollen
kan direktkontroll inaktiveras. Då flyttas rullgardinen istället till sina
ändlägen när upp- och nerknappen hålls in längre än två sekunder.

15 Flytta till favoritpositionen

Dragkontroll: Dra och håll nere för att flytta rullgardinen
till favoritpositionen.

Mitten

Fjärrkontroll: tryck på mittenknappen för att flytta
rullgardinen till favoritpositionen.

17.1
17.2
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Tryck på programknappen på motorn för att aktivera
programmeringsinställningar. Rullgardinen börjar steppa.
Håll in programknappen tills att rullgardinen slutar steppa
(ca fem sekunder) för att inaktivera eller återaktivera
direktkontroll.
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Avancerade val

18 Återställa rullgardinen

20 Manuell kontroll

Det är möjligt att endast radera ändpositionerna eller att
göra en fabriksåterställning.
En fabriksåterställning kommer att radera ändpositionerna
och ta bort parkopplingen med fjärrkontrollen.

18.1

Om du inte har någon fjärrkontroll eller dragkontroll kan
rullgardinen användas med programknappen på motorn.

Tryck på programknappen på motorn för att aktivera programmeringsläget.
Radera ändpositioner: håll in programknappen tills att rullgardinen slutar
steppa en gång, och fortsätt hålla in knappen tills att rullgardinen slutar steppa en
andra gång (ca 10 sekunder).

Fabriksåterställning: håll in programknappen i minst 20 sekunder. Rullgardinen
kommer att sluta steppa två gånger. Efter andra gången kommer rullgardinen att
göra en extra steppning för att bekräfta fabriksåterställningen.

20.1

Håll in programknappen för att använda rullgardinen manuellt. Rullgardinen
kommer att rulla så länge knappen hålls inne (max. 15 sekunder).

20.2

För att rulla rullgardinen åt andra hållet, släpp programknappen och upprepa steg 20.1.

21 Aktivera / inaktivera motorn
För att förhindra skador på rullgardinen vid transport finns ett transportläge som ser till att
rullgardinen inte aktiveras innan installation.
25.1

19 Ladda batteriet

Håll in programknappen och dra två gånger i dragkontrollen för att aktivera eller inaktivera
motorn. Motorn kan också aktiveras genom att ladda den med en mikro-USB-kabel.

Använd en mikro-USBkabel för att ladda motorn

+

Om LED-lampan
blinkar rött;
ladda batteriet

Om LED-lampan
blinkar grönt;
batteriet laddas
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Om LED-lampan
lyser grönt;
batteriet är fulladdat

eller
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Vanliga frågor
Problem		

Anledning		

Lösning

Rullgardinen fungerar inte.

Motorn är i transportläge.

Aktivera motorn. Se steg 21.

Batteriet i motorn är urladdat.

Ladda batteriet. Se steg 19.

Fjärrkontrollens batteri är
urladdat. (LED-lampor på
fjärrkontrollen blinkar snabbt)

Byt ut batteriet i fjärrkontrollen. Se
manual till fjärrkontrollen.

Fjärrkontrollens batteri är
felinsatt.

Byt ut batteriet i fjärrkontrollen. Se
manual till fjärrkontrollen.

Radiofrekvensstörningar.

Se till att antennen till motorn inte är
nära metallobjekt.

LED-lampan på motorn blinkar Batteriet i motorn är urladdat.
rött.

Ladda batteriet. Se steg 19.

Rullgardinen laddas inte.

Laddaren är inte inkopplad eller
fungerar inte.

Prova en annan laddare eller se till att
laddaren är inkopplad i uttaget.

Flera rullgardiner svarar på
samma fjärrkontroll.

Flera rullgardiner är parkopplade
med samma kanal.

Parkoppla rullgardinen med en ledig
kanal.

Rullgardinen flyttas i små steg. 1) Inga ändlägen är programmerade.
2) Direktkontroll är inaktiverat.

1) Programmera ändlägen. Se
steg 8-11.
2) Aktivera direktkontroll. Se steg 17.

Favoritposition kan inte
programmeras.

Ändlägen är inte programmerade.

Programmera ändlägen. Se
steg 8-11.

Rullgardinen rullas ner för
långt.

Ändlägena är felaktikt programmerade.

Programmera om ändlägen. Se s
teg 8-11.

Rullgardinen rullar åt fel håll.

Rullriktningen har ställts in fel.

Ändra rullriktningen. Se steg 7.

Rullgardinen rullar konstant
upp och ner.

Rullgarinen är i programmerings- Tryck på programknappen på motorn
läge.
för att avsluta programmeringsläget.

Support

Video
Hur du installerar,
programmerar och
använder
rtube.nl/red980

App store
Ladda ner
MOTION-appen
rtube.nl/red981
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Google Play
Ladda ner
MOTION-appen
rtube.nl/red982

