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OBS!  Vid flerkanalssändare välj först en kanal.

1.     PROGRAMMERA FÖRSTA HANDSÄNDAREN / RÄTT ROTATIONSRIKTNING

eller

Om rotationsriktningen är felaktig 
måste sändaren först raderas 
innan nästa steg (se punkt 6).

Kontrollera

UPP

NED

Om motorn rör sig 
uppåt tryck omgående 
kort på UPP-knappen.

Om motorn rör sig 
nedåt tryck omgående 
kort på NED-knappen.

Tryck in vänster prog. knapp 
(A) på baksidan med ett game 
och håll den intryckt tills motorn 
svarar med att antingen röra 
sig Upp eller Ned.
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2.     PROGRAMMERING AV GRÄNSLÄGEN

Kör ut solskyddet till ca. hälften och tryck 
på högra prog. knappen (B) tills motorn 
kvitterar med en rörelse.

Kör solskyddet till önskat övre läge.

(Vid AutoStop, kör motorn så att den 
stannar mekaniskt mot kassetten.)

Finjustera övre gränsläget genom att trycka 
kort på knapp (B) solskyddet börjar röra sig 
sakta uppåt med korta rörelser 
(växla riktning med UPP/NED-knapp).

Lagra det övre gränsläget genom att 
trycka in STOPP knappen tills motorn 
kvitterar med en rörelse.

Kör solskyddet till önskat nedre läge.

Övre gränsläget

Nedre gränsläget STOPP

STOPP

Ställ motorn i 
programmeringsläge!

Finjustera nedre gränsläget genom att 
trycka kort på knapp (B) solskyddet börjar 
röra sig sakta nedåt med korta rörelser
(växla riktning med UPP/NED-knapp).

Lagra det nedre gränsläget genom att 
trycka in STOPP knappen tills motorn 
kvitterar med en rörelse.

Programmering av Gaposa radiomotor EX

3.     PROGRAMMERING AV MELLANSTOPP (UTFALL)

Kör solskyddet med UPP/NED 
knapparna. Stanna solskyddet 
vid önskat mellanstopp.

STOPP UPP/NED
Radering av mellanstopp:

Kör ut solskyddet till mellanstoppet.
Tryck in UPP och NED knapparna och 
håll dem intryckta tills motorn svarar 
med en upp/ned rörelse.

Använda: Tryck in STOPP-knappen och håll den intryckt. Motorn kör till inprogrammerat mellanstopp oavsett solskyddets position!

Tryck in UPP och NED knapparna och 
håll dem intryckta tills motorn svarar 
med en upp/ned rörelse.
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4.  LÄGG TILL NY SÄNDARE (OPTION)

eller

Om rotationsriktningen är felaktig 
måste sändaren först raderas 
innan nästa steg (se punkt 8).

Kontrollera

UPP

NED

Om motorn rör sig 
uppåt tryck omgående 
kort på UPP-knappen.

Om motorn rör sig 
nedåt tryck omgående 
kort på NED-knappen.

Tryck in vänster programmering-
sknapp (A) på en inprogrammerad 
sändare och håll den intryckt tills 
motorn svarar med att antingen 
röra sig Upp eller Ned.

Ny sändare !

Ny sändare !

Befintlig sändare !

5.   EFTERJUSTERA GRÄNSLÄGET (VID BEHOV)

6.  RADERA ALLA SÄNDARE

Kör ut markisen till ca. hälften och tryck in 
högra prog. knappen (B) & NED -knappen 
tills motorn kvitterar med en rörelse.

Efterjustera nedre gränsläget

Kör solskyddet till önskat nedre 
läge.

Lagra det nya nedre gränsläget genom 
att trycka in STOPP knappen tills mot-
orn kvitterar med en rörelse.

Finjustera nedre gränsläget genom att trycka 
kort på knapp (B) solskyddet börjar röra sig 
sakta nedåt med korta rörelser 
(växla riktning med UPP/NED-knapp).

STOPP

Kör ut markisen till ca. hälften och tryck in 
högra prog. knappen (B) & UPP -knappen 
tills motorn kvitterar med en rörelse.

Efterjustera övre gränsläget

Kör solskyddet till önskat övre 
läge.

Finjustera övre gränsläget genom att trycka 
kort på knapp (B) solskyddet börjar röra sig 
sakta uppåt med korta rörelser
(växla riktning med UPP/NED-knapp).. 

Lagra det nya övre gränsläget genom 
att trycka in STOPP knappen tills mot-
orn kvitterar med en rörelse.

STOPP

Slå från och slå till 
strömmen till motorn.

Tryck och håll STOPP & prog. knapp (A) intryckt 
tills motorn svarar med en upp/ned rörelse.
(ca. 8 sekunder).

Alla sändare är raderade !
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Obs!  Om endast en av flera sändare till samma motor(er) skall tas bort görs inget strömavbrott!


