
ALTUS RTS OHJELMOINTI

3. RAJA-ASENTOJEN ASETTAMINEN

2. PYÖRIMISSUUNNAN ASETTAMINEN

 

1. MOOTTORIN OHJELMOINNIN ALOITTAMINEN

Paina samanaikaisesti YLÖS- ja ALAS painikkeita,
kunnes moottori vastaa ylös- alasliikkeellä (    ).

Aseta aurinkosuoja haluamaasi 
yläraja-asentoon YLÖS- ja ALAS-
painikkeilla.
Pysäytä haluamassasi kohdassa

Voit hienosäätää alaraja-asentoa 
YLÖS- ja ALAS-painikkeilla.

Vahvista rajat painamalla
SEIS-painiketta ja pitä- 
mällä sitä alaspainettuna,
kunnes moottori vastaa
tekemällä ylös- alasliik-
keen.

Paina SEIS ja ALAS-painikkeita 
samanaikaisesti, kunnes 
aurinkosuoja lähtee kelautumaan 
alas.
- Päästä painikkeet ylös.

Jos pyörimissuunta on väärä. 
Paina SEIS painiketta ja pidä alas 
painettuna, kunnes moottori vastaa 
ylös- alasliikkeellä.

Paina SEIS ja YLÖS-painikkeita 
samanaikaisesti, kunnes aurin-
kosuoja lähtee kelautumaan ylös.
- Päästä painikkeet ylös.
- Aurinkosuoja pysähtyy
automaattisesti yläraja-asentoon

Pysäytä aurinkosuoja 
SEIS-painikkeella 
haluamasi alaraja-
asennon kohdalla.
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Aseta pyörimissuunta ennen kuin lähetin ohjelmoidaan moottorin muistiin.
- Jos muutat pyörimissuuntaa jälkeenpäin, moottori on ensin nollatava, kts. Kohta 8.
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Paina lähettimen takapuolella
olevaa ohjelmointipainiketta.

Moottori vastaa tekemällä
ylös- alasliikkeen
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Kelaa ensin aurinkosuoja siihen raja-asentoon, jota haluat säätää!

Paina YLÖS- ja ALAS 
painikkeita yhtäaikaa, 
kunnes moottori vastaa 
ylös-alasliikkeellä.

Kelaa aurinkosuoja 
haluamaasi väliasentoon.

www.sunsystems.fi

Aurinkosuoja liikkuu
5 sekunnin ajan.

Vahvista väliasento pitämällä SEIS-
painiketta alas painettuna, kunnes 
moottori vastaa ylös- alasliikkeellä.

Paina jo ohjelmoidun lähettimen ohjelmointi 
painiketta vähintään 7 sekuntia.
HUOM ! Aurinkosuoja vastaa 0,5 sekunnin 
kuluttua ylös- alasliikkeellä, mutta pidä 
painiketta alaspainettuna 7 sekuntia kunnes 
moottori vastaa toisella ylös- alasliikkellä.

Säädä YLÖS- ja ALAS
painikkeilla, kunnes olet 
tyytyväinen.

Vahvista ohjelmointi 
painamalla SEIS-
painiketta, kunnes 
moottori vastaa ylös- 
alasliikkeellä.
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Paina jo ohjelmoidun 
lähettimen ohjelmointi- 
painiketta, kunnes moottori 
vastaa ylös- alasliikkeellä.

Paina lisättävän tai poistettavan lähettimen 
ohjelmointi- painiketta, kunnes moottori vastaa 
ylös- alasliikkeellä.
Lähettimiä lisätään sekä poistetaan samalla 
tavalla.

Jos haluat poistaa 
väliasennon koko- 
naan, kelaa aurin- 
kosuoja väliasen- 
toon ja pidä
SEIS-painiketta 
alas painettuna, 
kunnes moottori 
vastaa ylös-
alasliikkeellä.
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