Inställning av SE+ motorns gränslägen
Markis

S

Denna snabbguide gäller för SELVE´s SE+ motorer, för ytterligare information rörande installation,
inkoppling eller montage se motorns medföljande installationsanvisning.
Inställning av gränslägen kan endast göras med fyrtrådig testkabel (Ref.nr. 290 103).
1.

ANSLUT MOTORN TILL SELVES TESTKABEL (Ref.nr. 290 103)

Blå = N (neutral)
2.

Brun = UPP

Svart = NED

ANSLUT TESTKABELN TILL 230V

Anslut testkabeln till
ett 230V uttag.
3.

Gul/Grön = PE (skyddsjord)

E

Testkabelns diod tänds.

ÄNDRA TILL MARKIS PROGRAMMERING.
Tryck på E-knappen i 6 sekunder.
E

Kontrollera att rätt läge är valt genom att köra motorn upp eller ned, motor skall
stanna till en gång under körning. Fortsätt till punkt 4.
Stannar motorn till två gånger under körning bryt spänningen och
upprepa punkt 3.

4.

STÄLL IN GRÄNSLÄGEN (Alltid nedre läget först.)

E

E

5.

Kör solskyddet till önskat
nedre läge med testkabeln.

Kör upp solskyddet till
önskat övre läge med
testkabeln.

E

E

Tryck sedan i 3 sekunder
på E-knappen för att
bekräfta inställningen

Tryck sedan i 3 sekunder
på E-knappen för att
bekräfta inställningen

RADERING AV GRÄNSLÄGE
Radering kan endast göras om båda gränslägena är programmerade.
Inprogrammerade gränslägen raderas genom att E-knappen trycks
in i minst 6 sekunder.
En oprogrammerad motor stannar till kort vid UPP/NED körning !
1

S

Inställning av SE+ motorns gränslägen
Screens (Soft AutoStop & Autoretur)
Slutprodukten skall vara godkänd och konstruerad med ett mekansikt stopp !
Denna snabbguide gäller för SELVE´s SE+ motorer, för ytterligare information rörande installation,
inkoppling eller montage se motorns medföljande installationsanvisning.
Inställning av gränslägen kan endast göras med fyrtrådig testkabel (Ref.nr. 290 103).
1.

ANSLUT MOTORN TILL SELVES TESTKABEL (Ref.nr. 290 103)

Blå = N (neutral)
2.

Brun = UPP

Svart = NED

ANSLUT TESTKABELN TILL 230V

Anslut testkabeln till
ett 230V uttag.
3.

Gul/Grön = PE (skyddsjord)

E

Testkabelns diod tänds.

ÄNDRA TILL MARKIS PROGRAMMERING.
Tryck på E-knappen i 6 sekunder.
E

Kontrollera att rätt läge är valt genom att köra motorn upp eller ned, motor skall
stanna till en gång under körning. Fortsätt till punkt 4.
Stannar motorn till två gånger under körning bryt spänningen och
upprepa punkt 3.

4.

STÄLL IN GRÄNSLÄGEN (Alltid nedre läget först.)

E

E

5.

Kör solskyddet till önskat
nedre läge med testkabeln.

E

Kör upp solskyddet helt !
Motorn skall stoppas
mekaniskt av kassetten.

Tryck sedan i 3 sekunder
på E-knappen för att
bekräfta inställningen

Motor ger en kort
retur efter det
mekaniska stoppet.

RADERING AV GRÄNSLÄGE
Radering kan endast göras om båda gränslägena är programmerade.
Inprogrammerade gränslägen raderas genom att E-knappen trycks
in i minst 6 sekunder.
En oprogrammerad motor stannar till kort vid UPP/NED körning !
ProMotor i Malmö AB, Ringugnsgatan 10, 216 16 Limhamn

