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Allmän information

Knappspecifikation

Alternativ för installation

• Trådlös med Frekvens: 433.92 MHz
• Räckvidd: upp till 100 m
• Strömförsörjning: solpaneler med litiumbatteri
• Säker kommunikation (50 miljoner kombinationer av koder utan upprepning)
• Kan ställas in på fyra olika nivåer för vind och fyra olika nivåer för solljus.
• När vindhastigheten når över det inställda värdet i 3-6 sekunder kommer sensorn automatiskt 

att fälla in solskyddet. Om vindstyrkan håller sig över inställt värde säder sensorn in-signal till 
motorn varje halvminut 14 gånger. 

• När ljusnivån når över det inställda värdet i 4-6 minuter kommer sensorn automatiskt att fälla 
ut solskyddet. När ljusnivån inte når det inställda värdet i 4-6 minuter kommer solskyddet 
automatiskt att fällas in igen.

OBS! Kontrollera att motorn synkroniserats med fjärrkontroll innan användning. Se till att uppåt-
knappen på sändaren gör så att solskyddet fälls in.

Vindstyrka Ljusstyrka

Ljusknapp

Programmeringsknapp

Vindknapp

Uppåtknapp

Position 1 Position 2
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Motorn ska 
vara strömsatt

Motorn piper 
och vickar x1

Ihop-
parning klar

Tryck på 
P2 x1

(Fjärrkontroll)

Programmering

Vindfunktion

• Varje knapptryck måste ske inom 6 s efter det föregående trycket, annars återställs alla inställningar.
• En motor kan som mest lagra 20 sändares kanaler, och en sändare/fjärrkontroll kan som mest 

kontrollera 20 mottagare.

När vindhastigheten når över det inställda värdet i 3-6 s kommer sensorn automatiskt 
att fälla in solskyddet. Efter infällning och om vindstyrkan håller sig över inställt värde 
kommer sensorn att sända en ”in-signal” till motorn varje halvminut 14 gånger. Så länge 
vindstyrkan är över inställt vindvärde kommer sensorn inte skicka någon ”ut-signal” även 
om ljusstyrkan överstiger inställd ljusstyrka. När ljusnivån når över det inställda värdet 
efter 4-6 min kommer sensorn automatiskt att fälla ut solskyddet. När ljusnivån inte når 
det inställda värdet under 4-6 minuter kommer solskyddet automatiskt att fällas in igen.

Motorn piper 
och vickar x1

Motorn piper x3 
och vickar x2

Tryck på 
P2 x1

(Fjärrkontroll)

Tryck på 
P2 x1

(Sändare)

När ljusnivån är över det inställda ljusvärdet i 4-6 min kommer sensorn automatiskt att fälla ut 
solskyddet. När ljusnivån inte når det inställda värdet under 4-6 minuter kommer solskyddet automa-
tiskt att fällas in igen.

Solfunktion

Solfunktion på

Solfunktion av

Favoritägesknapp

Solautomatik AV / PÅ 
För att stänga av så att solskyddet inte kör automatiskt efter 
solen kan man stsänga av denna funktion genom att trycka: 

För att sätta igång solautomatiken igen, tryck: 

TIPS! Om man vill stänga av solautomatiken på samtliga av 
fjärrkontrollens kanaler går detta att göra på kanal ”0”.



Programmering: Ljusstyrka

Programmering: Vindstyrka
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Håll nere solknappen i 4 s för att 
komma åt programmeringsläget

Håll nere vindknappen i 4 s för att 
komma åt programmeringsläget

Med korta tryck på solknappen 
väljer du önskvärd nivå (0-4).

Med korta tryck på vindknappen 
väljer du önskvärd nivå (0-4).

Programmering
avslutad

Programmering
avslutad

Solsymbolen 
blinkar

Vindsymbolen 
blinkar

0     SOLFUNKTION AVSTÄNGD
1     20 kLux
2     40 kLux
3     60 kLux
4     80 kLux

0     VINDFUNKTION AVSTÄNGD
1     10 km/h
2     20 km/h
3     30 km/h
4     40 km/h
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Mät nuvarande ljusvärde

Mät nuvarande vindstyrka

Tryck x3 snabbt på sol knappen. Kort tryck på inställningsknappen 
P2  för att avsluta eller vänta i 2 min 

för automatiskt avslutning

Tryck 3x snabbt gånger 
på vind knappen.

LCD-skärmen visar 
nuvarande vindstyrka

Solsymbolen visas tillsammans med 
akuellt värde i kLux

ok

ok

Kort tryck på inställningsknappen 
P2  för att avsluta eller vänta i 2 min 

för automatiskt avslutning


