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Zapnutí Stiskněte dvakrát po sobě 
tlačítko pro nastavení P2 

Stiskněte jednou 
tlačítko „dolů” 

Stiskněte dvakrát po sobě 
tlačítko pro nastavení P2 

Po jednom stisknutí tlačítka „nahoru” 
nebo „dolů” popojede motor o jednu 
šestatřicetinu otáčky.

Nastavovanou hodnotu 
musíte potvrdit nejpozději 
do 6 sekund, jinak zůstane 

v přístroji uloženo 
původní nastavení.

Pokud nastavení 
provedete znovu, 

funkce se vymaže.Nastavení krokového ovládání

Krokové ovládání 
je nastaveno!

Přídavné 
f u n k c e

Zapnutí Stiskněte jednou tlačítko 
pro nastavení P2 

Stiskněte jednou 
tlačítko Stop 

Stiskněte jednou tlačítko 
pro nastavení P2 

Údaje v dálkovém 
ovládání jsou vymazány

Vymazat funkce v dálkovém ovládání
Nastavovanou hodnotu 

musíte potvrdit nejpozději 
do 6 sekund, jinak zůstane 

v přístroji uloženo 
původní nastavení.

Po vymazání funkcí 
v dálkovém ovládání se 
vymažou také všechna 

uložená nastavení!

Časté problémy a jejich řešení

Pozor!
Problém Možná příčina Navrhované řešení

Hnací nástavec se po zapnutí 
otáčí pouze jedním směrem.

Motor se po zapnutí točí pomalu 
nebo se netočí vůbec.

Motor se nečekaně zastavuje.

Rolety vydávají nezvyklé zvuky.

Koncový spínač v motoru 
nefunguje.

a. Je příliš nízké napětí.
b. Zapojení je obráceně.
c. Motor je přetížený.
d. Nesprávná montáž.

Motor běží nepřetržitě po delší dobu 
(déle než 4 min.).

Vnější trubka je příliš dlouhá, 
roleta drží v úchytu příliš pevně.

Nechte korunu otočit o jednu otáčku proti směru otáčení 
hnacího nástavce. Nyní by mělo vše opět fungovat.

a. Zkontrolujte, zda je správné napájení!
b. Zkontrolujte zapojení a případně ho opravte!
c. Zkontrolujte zátěž a krouticí sílu!
d. Namontujte motor znovu!

Motor začne opět fungovat po 20 sekundách, jakmile vychladne.

Až začne pohon znovu fungovat, zkraťte trubku, 
aby nedocházelo ke tření!

Dosah vysílače Dálkové ovládání a motor

Návod k obsluze motoru

Autom. 
roletová 

vrata
RM: 

dálkové i ruční 
ovládání

Dálkové ovládání 
s 1 kanálem

L1 bez překážek Vysílací frekvence

Mechanický doraz + 
zabudovaný přijímač + manuálně

Nasazená ruční klikaÚchyt na ruční kliku

Bílá zarážka

Nastavení zarážky

Červená zarážka

Speciální nástroj pro 
nastavení zarážky

Zabudované 
provedení

Externí provedení
Samostatná 
ruční klika

Ruční klika

KONCOVÝ SPÍNAČ KONDENZÁTOR MOTOR BRZDA POHON

Všechna dálková ovládání fungují na frekvenci 433 MHz a 868 MHz
Všechna dálková ovládání fungují s 230 V / 50 Hz a 120 V / 60 Hz

R: Dálkové ovládání
Mechanický doraz + zabudovaný přijímač

DM45RM

Přídavné 
f u n k c e

Č. verze: B/02

Zapojení elektrického 
obvodu

Nastavení zarážky 
při pohybu nahoru

Vypnout

230 V / 50 V, nebo 120 V / 60 Hz – 
podle údajů na typovém štítku

Modrá = nulový vodič

Hnědá = vodič

Zelenožlutá = uzemnění

Stiskněte jednou 
tlačítko „dolů” 

Zapnutí Zvětšení vzdálenosti při pohybu nahoru: 
Pomocí speciálního nástroje, kterým se 
nastavuje vzdálenost „+”, otáčejte bílým 
šroubkem podle potřeby.

Po nastavení požadované 
vzdálenosti přestaňte otáčet bílým 
šroubkem a stiskněte tlačítko Stop.

Šroubkem otáčejte, 
pouze pokud je 

motor spuštěný!

Tím je nastavena 
zarážka pro 
pohyb nahoru.

Nastavení zarážky 
při pohybu dolů

Zapnutí Stiskněte jednou 
tlačítko „dolů” 

Zvětšení vzdálenosti při pohybu dolů: 
Pomocí speciálního nástroje, kterým se 
nastavuje vzdálenost „+”, otáčejte 
červeným šroubkem podle potřeby.

Po nastavení požadované 
vzdálenosti přestaňte otáčet červeným 
šroubkem a stiskněte tlačítko Stop.

Tím je nastavena 
zarážka pro 
pohyb dolů.

Červeným a bílým šroubkem 
pro nastavení zarážky 

otáčejte, pouze pokud 
je motor v pohybu!

Dálkově ovládaný trubkový motor – 
Technické údaje


