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io-moottorin ohjelmointi
Huom! Ohjeen kuvissa esiintyvät kaukosäätimet eivät vastaa ulkonäöltään io-kaukosäätimiä.

Jos 
pyörimissuunta 
on väärä:

Oikea suunta.

Aseta haluamasi yläraja-asento 
YLÖS- ja ALAS-painikkeiden 
avulla. 
- Pysäytä haluamassasi kohdassa.

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

Pysäytä haluamasi alaraja-
asennon kohdalla.

Voit säätää alaraja-asentoa 
YLÖS- ja ALAS-painikkeiden 
avulla. 
- Pysäytä haluamassasi
kohdassa.

Paina SEIS- ja YLÖS-painikkeita 
yhtaikaa, kunnes aurinkosuoja 
kelautuu ylös. 
Päästä painikkeet ylös.
- Aurinkosuoja pysähtyy
automaattisesti yläraja-
asennossa.

Vahvista ohjelmointi painamalla 
SEIS-painiketta ja pitämällä sitä 
alaspainettuna, kunnes moottori 
vastaa s/t.

3. Raja-asentojen	asettaminen

Paina SEIS ja pidä painike alaspainettuna, kunnes 
moottori vastaa s/t.

Tarkasta, että pyörimissuunta on oikea!

2. Pyörimissuunnan	asettaminen

Paina samanaikaisesti YLÖS- ja ALAS-painikkeita, kunnes moottori vastaa 
ylös-/alassäätöliikkeellä (s/t).

1. Moottorin	ohjelmoinnin	aloittaminen

Vahvista ohjelmointi 
painamalla SEIS-
painiketta!

FI

Aseta pyörimissuunta ennen kuin lähetin 
ohjelmoidaan moottorin muistiin. 
- Jos haluat muuttaa asetusta jälkeenpäin,
moottori on ensin nollattava, ks. kohta 8.
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4. Ensimmäisen	lähettimen	ohjelmointi

Jos jännite on katkaistu:
A. Kytke jännite moottoriin
B. Jos raja-arvot on ohjelmoitu tehtaalla,
moottori vastaa s/t.
(Jos moottori ei vastaa ylös-/
alassäätöliikkeellä, palaa kohtaan 3.)
C. Paina samanaikaisesti YLÖS & ALAS,
kunnes moottori vastaa s/t.

Jos kyseessä on moni-
kanavainen lähetin,
valitse ensin kanava.

Paina lähettimen
ohjelmointi-
painiketta.

Moottori 
vastaa s/t.

Kelaa aurinkosuoja
säädettävään
raja-asentoon.

Paina YLÖS- ja ALAS-painikkeita 
samanaikaisesti, kunnes moottori 
vastaa s/t (n. 5 sekunnin 
kuluttua).

Säädä YLÖS- ja ALAS-
painikkeilla, kunnes 
olet tyytyväinen.

Vahvista ohjelmointi 
painamalla SEIS-
painiketta ja pidä painike 
alaspainettuna, kunnes 
moottori vastaa s/t.

Jos kyseessä on useita markiiseja, vain yhtä raja-asentoa (moottoria) voidaan 
säätää kerrallaan!

Paina ohjelmoidun 
lähettimen ohjelmointi-
painiketta, kunnes…

…moottori vastaa s/t.

Lisää lähetin.

Poista lähetin.

Paina lyhyesti ohjel-
mointipainiketta.

Moottori 
vastaa 
s/t.

Lähettimen on 
oltava ohjelmoitu!

Kelaa 
aurinkosuoja 
haluamaasi 
väliasentoon.

Vahvista ohjelmointi 
painamalla SEIS-
painiketta ja pidä painike 
alaspainettuna, kunnes 
moottori vastaa s/t.

Jos haluat poistaa 
asetukset kokonaan, 
kelaa aurinkosuoja 
väliasentoon. Pidä 
SEIS-painiketta 
alaspainettuna, kunnes 
moottori vastaa s/t.

Kytke 
pois 
päältä
3 s

Kytke
päälle
7 s

Kytke 
pois 
päältä
3 s

Kytke 
päälle

Aurinkosuoja 
liikkuu 5 sekunnin 
ajan.

Paina ohjelmoidun 
lähettimen 
ohjelmo-
intipainiketta 
vähintään 7 
sekuntia.

(Lähettimen on oltava 
ohjelmoitu).

Aurinkosuoja vastaa 0,5 
sekunnin kuluttua s/t, 
mutta pidä painiketta 
alaspainettuna 7 sekuntia, 
kunnes järjestelmä vastaa 
toisella s/t. 

8. Moottorin	nollaaminen

7. Väliasennon	ohjelmointi/muuttaminen/poistaminen

6. Lähettimen	lisääminen/poistaminen

5. Raja-asentojen	säätö	jälkikäteen

7 s

Lähettimiä sekä 
lisätään että poistetaan 
samalla tavalla!




