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Controle nemen over de motor.

Zorg dat demotor aangesloten zit op de netspanning.

Stap 1

1

Hou de pijltjestoetsen “omhoog”en “omlaag”tegelijk ingedrukt. Doe dit tot het scherm een reactie geeft.

Stap 2

Controleer nu of de draairichting correct is. Dit doet u door de “omhoog”of “omlaag”knop in te drukken. Het scherm zal nu gaan draaien. Draait het scherm de
juiste kant op dan is de draairichting correct. Wanneer dit niet het geval is dan kunt u dit aanpassen, hoe u dit moet aanpassenwordt hieronder uitgelegd in
“Draairichting wijzingen”. Is de draairichting al in orde dan kunt u deze stap overslaan.

Stap 3

Het scherm zal kort op en neer bewegen.

Draairichting wijzigen.

Hou de “MY”knop ongeveer 3 seconden ingedrukt tot het scherm een terugkoppeling geeft.

Stap 1

De draairichting is nu aangepast en zal goedmoeten staan.

Stap 2

Eindposities instellen.

Laat het scherm nu naar beneden lopen door de “omlaag”knop in te drukken.

Stap 1

Wanneer het scherm de gewenste eindpositie heeft bereikt drukt u eenmaal op de “MY”knop om het scherm te laten stoppen.

Stap 2

Druk nu de “MY”knop en pijltjestoets “omhoog”tegelijk in. Het scherm zal nu naar boven lopen.

Stap 3
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Eindposities instellen.
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Wanneer het scherm de gewenste eindpositie heeft bereikt drukt u eenmaal op de “MY”knop om het scherm te laten stoppen.

Stap 4

Druk nu de “MY”knop en pijltjestoets “omlaag”tegelijk in. Het scherm zal nu naar beneden lopen.

Stap 5

Druk nu eenmalig op de “MY”toets. Het scherm zal nu stoppen.

Stap 6

Hou de “MY”knop ingedrukt tot het scherm een terugkoppeling geeft.

Stap 7

De eindposities zijn nu ingesteld. U kunt dit nog testen door het scherm naar beneden of boven te laten lopen tot de gewenste
eindpositie. Het scherm zal nu af moeten slaan op de door u ingestelde eindposities.

Sluit nu de procedure door achter op de “PROG”knop te drukken, hou de “PROG”knop ingedrukt tot het scherm een terugkoppeling geeft.

Stap 8

Motor terugzetten naar fabrieksinstelling.

Uhaalt de voedinger voor 2 seconden af.

Stap 1

Uzet de voeding er weer voor 8seconden op.

Stap 2

Uhaalt de voedinger voor 2 seconden af.

Stap 3
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Motor terugplaatsen naar fabrieksinstelling.

Uzet de voedinger weer terug op. Het scherm zal nu een terugkoppeling geven.

Stap 4

Houde “PROG”knop ingedrukt, het scherm zal vervolgens de eerste terugkoppeling geven. Blijf nu de knop ingedrukt houden tot u de tweede terugkoppeling
krijgt. Dit duurt ongeveer 7 seconden.

Stap 5

Demotor is teruggeplaatst in fabrieksstand. De afstandsbedieningkan nu weer opnieuw gekoppeld worden.

Stap 6


