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Przegląd funkcji

Przełącznik czasu

Dni tygodnia

Su Mo Tu We Th Fr Sa
K3

K2

1

2

3

4

K1
GÓRA
STOP
DÓŁ

Kanały
Programmkanal
für Auf- oder Ab- Schaltzeit
(insgesamt 8 Kanäle)

Aktualny czas albo
czas przełączania GÓRA/DÓŁ
(w zależności od menu)

Przełącznikiem czasowym 4- kanałowym można sterować manualnie
zarówno czasowo jak i pojedynczo lub grupowo do 4 silników rolety.

Dane Techniczne i zawartość opakowania
Dane techniczne
Zasilanie:
Typ baterii:

3Volt
CR2430

Pobór prądu:
Stopień ochrony:
Dop. temperatura otoczenia:

≤12mA

IP 30
-10°C do +60°C

Kodowanie radiowe:

rolling code

Częstotliwość radiowa:

433.92 MHz

Kanały:
Kompatybilność:

4-kanałowy
kompatybilny do wszystkich silników i odbiorników radiowych TDR od daty produkcji 03/2010

Po rozpakowaniu należy sprawdzić zawartość opakowania
i porównać z poniższymi danymi:
1. Nadajnik ręczny TDRCT-04
2. Akrylowy wieszak ścienny
+ Instrukcja
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JAROLIFT ®™

Programowanie i ustawianie ręcznego nadajnika radiowego
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Kodowanie nadajnika ręcznego
1.

Wybrać żądany kanał za pomocą przycisku K3 ( patrz opis strona 1), na którym ma być zaprogramowany odbiornik.
(Aktywny kanał będzie zaznaczony ramką w dolnej liście kanałów) .

2.

Wprowadzić teraz urządzenie (odbiornik lub silnik radiowy) dla którego ma być zaprogramowany nadajnik w tryb kodowania zgodnie
z załączoną instrukcją obsługi.

3.

Nacisnąć w ciągu 10 sekund jednocześnie przycisk GÓRA i DÓŁ, następnie krótko przycisk STOP.
Poprawne zakodowanie zostanie potwierdzone krótką wibracją silnika rurowego podłączonego do odbiornika radiowego
lub wibracją silnika radiowego. Teraz można sterować silnik przyciskami nadajnika GÓRA/STOP/DÓŁ.

Wybrać aktywny kanał
przyciskiem K3

Wprowadzić odbiornik
w tryb kodowania zgodnie
z instrukcją

przycisk GÓRA/DÓŁ
Nacisnąć jednocześnie
następnie przycisk STOP

(silnik wibruje)

Sterowanie pojedyncze i grupowe
Nadajnikiem ręcznym TDRCT-04 możliwe jest sterowanie radiowe 4 urządzeń zarówno pojedynczo jak i grupowo.
W tym przypadku należy wybrać żądany kanał za pomocą przycisku K3(patrz opis strona 1). Aktywny kanał może być sterowany
za pomocą przycisków sterowania GÓRA/ STOP / DÓŁ.
Aby uruchomić funkcję grupowego sterowania nacisnąć kilkakrotnie przycisk K3. Po dodaniu czwartego kanału wszystkie
4 diody zostaną podświetlone. Oznacza to, że teraz wszystkie wybrane 4 kanały można jednocześnie obsługiwać
za pomocą przycisków GÓRA / STOP / DÓŁ .
Aby powrócić do trybu pojedynczego nacisnąć jeszcze raz przycisk K3. Ramka na wyświetlaczu powróci automatycznie do pierwszego kanału

Wybrać aktywny kanał
przyciskiem K3
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Sterowanie sinika przyciskami
GÓRA, DÓŁ i STOP.
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Programowanie przełącznika czasowego
Ustawienia aktualnego czasu i daty

1.

W menu głównym nacisnąć przycisk K1 (patrz opis strona 1). W lewym górnym rogu pojawi się symbol zegara
i wskaźnik godziny będzie migać.
2.

Ustawić godzinę za pomocą przycisków GÓRA/DÓŁ.
Potwierdzić godzinę przyciskiem K1.

3.

Wskaźnik minut zacznie migać. Postępować tutaj, jak w punkcie 2.
Procedura ustawiania dni tygodnia jest taka sama.

Mo
mruga

1
4.
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Należy zwrócić uwagę, że dni tygodnia są skrótami angielskimi.
(Su=Niedziela, Mo=Poniedziałek, Tu= Wtorek, We=Środa, Th= Czwartek,
Fr= Piątek, Sa= Sobota )
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Po zakończeniu ustawień, nacisnąć przycisk STOP. W ten sposób zamyka się tryb programowania i nadajnik przełącza się z powrotem
do menu głównego.

Ustawienia czasów podnoszenia i opuszczania rolety
1.

W widoku głównym nacisnąć przycisk K2, aby wejść do menu podnoszenia/opuszczania rolety. Na wyświetlaczu w lewym górnym rogu
wyświetli się symbol budzika. Łącznie można zaprogramować 8 czasów podnoszenia i opuszczania.
Czasy te można przypisać do jednego kanału lub do czterech.
2.

Miejsce pamięci
1 podnoszenie

Nacisnąć przycisk K2, aby przełączać pojedyncze miejsca pamięci.
(Strzałki po lewej stronie wyświetlacza wskazują czy jest to czas podnoszenia,
czy opuszczania rolety).
Wskaźnik
symbolizuje, że wskazane miejsce pamięci jest nieaktywne
i czas podnoszenia/opuszczania tego kanału nie został wprowadzony.
W przypadku już ustawionej godziny postępować jak w punkcie 4
i dalej jak w punkcie 3.

3.

Nacisnąć przycisk K3 celem aktywacji dezaktywowanego miejsca pamięci,. Aby ponownie dezaktywować miejsce pamięci,
nacisnąć tak długo przycisk K3 aż wskaźnik czasu wyświetli
.

4.

Nacisnąć przycisk K1, aby ustawić godzinę. Wskaźnik godziny miga, za pomocą przycisków GÓRA/DÓŁ można ustawić godzinę.
Nacisnąć ponownie przycisk K1, aby przejść do ustawień minuty. Za pomocą przycisków GÓRA/DÓŁ można ustawić minuty.

5.

Kolejne naciśnięcie przycisku K1 umożliwia przejście do ustawień dni tygodnia.
Teraz można ustawić do jakiego dnia tygodnia/tygodnia właśnie przypisany czas jest ważny .
Wybierz ustawienia żądanej pozycji za pomocą przycisków GÓRA/DÓŁ.
Można wybrać pomiędzy:
- jeden dzień w tygodniu = np. "Tu" Wtorek
- skrócony tydzień pracy= Mo, Tu, We, Th, Fr (od Poniedziałku do Piątku)
- cały tydzień pracy= Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa ( od Poniedziałku do Soboty)
- cały tydzień = Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su (od Poniedziałku do Niedzieli)

6.
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Su Mo Tu We Th Fr Sa
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Jeśli wszystkie ustawienia są poprawne, potwierdzić za pomocą klawisza K2. Aby dokonać dalszych zmian, ponownie nacisnąć przycisk
K1 - wyświetlacz powróci do migającego wskaźnika godziny, dalej postępować jak w punkcie 4.
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Programowanie przełącznika czasowego (ciąg dalszy)
7.

4

Nacisnąć przycisk K3 na nadajniku ręcznym, aby przypisać właśnie ustawione czasy podnoszenia/opuszczania do konkretnego kanału
lub wszystkich kanałów. Kanał, który został przypisany do harmonogramu będzie oznaczony ramką na dole listy kanału. Aby przypisać wszystkie
kanały do tego czasu sterowania, nacisnąć kilkakrotnie przycisk K3 do momentu, aż wszystkie cztery kanały zostaną zaznaczone.
Uwaga!
Po zaznaczeniu wszystkich czterech kanałów przyciskiem K3 miejsce pamięci powróci do trybu nieaktywnego.
Aby aktywować miejsce pamięci nacisnąć jeszcze raz przycisk K3, wówczas pierwszy kanał zostanie zaznaczany na wyświetlaczu kanałów.

8.

Jeżeli ustawienia zostały zakończone, naciśnij przycisk K2, aby przejść do następnego miejsca pamięci i zacząć od nowa
lub nacisnąć przycisk STOP, aby wyjść z trybu programowania.

Aktywacja i dezaktywacja funkcji przełącznika czasowego
We

We
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Aktywny przełącznik czasowy

1

2

3

4

Nieaktywny przełącznik czasowy

Upewnić się, że znajdujemy się w widoku głównym.
Aby przejść z dowolnego menu do widoku głównego nacisnąć krótko przycisk STOP.
Przytrzymać w widoku głównym przycisk STOP, a następnie nacisnąć krótko przycisk K2, aby aktywować
lub dezaktywować funkcję przełącznika czasowego. Jeśli przełącznik czasowy jest aktywny w widoku głównym wyświetli się symbol budzika.
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Informacje kontaktowe

W przypadku problemów z naszym produktem lub otrzymania uszkodzonego urządzenia proszę zwrócić się pisemnie lub mailem
na adres:

JAROLIFT ®™
jest wprowadzoną marką przez
Schoenberger Germany Enterprises GmbH & Co. KG
Zechstraße 1-7
82069 Hohenschäftlarn
Tel.: 08178 / 932 932
Fax.: 08178 / 932 939
info@jarolift.de

www.jarolift.de

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i błędów w druku.
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