INSTRUKCJA OBSŁUGI i-R Receive
I.
Zasady bezpieczeństwa:
i-R Receive przekształca sygnał radiowy w sygnał sterujący. Może być stosowany wyłącznie do sterowania roletami,
markizami i żaluzjami.
-

Uwaga! Niebezpieczeństwo porażenia prądem.
podłączanie do napięcia 230 V muszą wykonywać osoby uprawnione
kabel zasilający podłączyć przed montażem bez napięcia
przy montażu przestrzegać przepisów odnośnie pracy w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych,
używać tylko w pomieszczeniach suchych
stosować tylko oryginalne części SELVE
nie dopuszczać osób w zakres ruchu rolety
nie dopuszczać dzieci do urządzeń sterujących
jeżeli urządzenie jest sterowane przez kilka urządzeń, trasa ruchu rolety musi być w zasięgu wzroku.
urządzenie nie powinno być eksploatowane na obszarze podwyższonego ryzyka wystąpienia zakłóceń,
np. w szpitalach, na lotniskach.
- zdalne sterowanie można stosować tylko do urządzeń, które nie powodują ryzyka dla osób, zwierząt lub
rzeczy lub są wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed takim ryzykiem.
- użytkownik nie jest chroniony w żaden sposób przed zakłóceniami przez inne urządzenia radiowe
- odbiornik można łączyć tylko z urządzeniami dopuszczonymi przez producenta.

Przycisk programowania

Wyjście do napędu

Zaciski wejściowe

Antena
Złącze światło / napęd

Wejścia pojedyncze
Złącze żaluzja / roleta

Wyjścia
Napęd podłączyć do wyjść na urządzeniu. Strzałki na urządzeniu wskazują kierunek pracy napędu.
Złącze światło/napęd
Mostkując to złącze z zaciskiem L, można przestawić długość sygnału ze 120 sekund na ciągły.
Złącze żaluzja/roleta
Mostkując to złącze z zaciskiem L można przestawić odbiornik w tryb aluzyjny.
Wejścia pojedyncze
Te wyjścia przekazują sygnał ciągły i służą podłączeniu wyłącznika indywidualnego.
II.
Montaż i podłączenie
Uwaga!
Proszę uważać by urządzenie nie było instalowane i użytkowane w pobliżu dużych powierzchni metalowych oraz pola
magnetycznego.
Urządzenia radiowe, nadające na tej samej częstotliwości, mogą powodować zakłócenia.
Należy pamiętać, że zasięg sygnału radiowego jest ograniczony prawnie, a także przez przeszkody budowlane.
Zasady bezpieczeństwa:
- możliwość porażenia prądem
- montaż tylko przez osoby uprawnione
- obudowa ochrania tylko grzbiet dłoni, nie chroni przy dotknięciu
- anteny nie wolno łamać, skracać ani przedłużać
- przycisk programowanie obsługiwać tylko narzędziem izolowanym (odporność na napięcie 4 kV)
- jeżeli więcej niż jedno urządzenie ma być sterowane przy użyciu i-R Receive, każdy napęd musi być oddzielony
przekaźnikiem.

1. Podłączenie i-r Receive
Podłączyć urządzenie zgodnie z poniższym schematem:

Wejście (230V)
w górę
w dół

2.
3.

Proszę dostroić nadajnik do odbiornika (zgodnie z punktem dostrajanie nadajnika)
Zamocować urządzenie w puszce.
Uwaga! Proszę zważać na optymalny odbiór sygnału.

III.
Dostrajanie odbiornika
Proszę zapoznać się z instrukcją użytkowania nadajnika.
Zasady bezpieczeństwa:
- możliwość porażenia prądem
- przycisk programowanie obsługiwać tylko narzędziem izolowanym (odporność na napięcie 4 kV)
- obsługa tylko przez osoby uprawnione
obudowa ochrania tylko grzbiet dłoni, nie chroni przy dotknięciu

IV.

Sposób dostrajania nadajnika

Istnieją dwie możliwości dostrojenia pierwszego nadajnika
a. przy użyciu przycisku PROG na i-R Receive
Przycisk programowanie obsługiwać tylko narzędziem izolowanym (odporność na napięcie 4 kV)!
Nacisnąć przycisk PROG na i-R Receive na 3 sekundy. Gotowość do rozpoczęcia procesu dostrajania zostanie
zasygnalizowana przez krótki ruch w górę i w dół napędu. Teraz odbiornik przez 1 minutę jest gotowy na dostrojenie
nadajnika
Nacisnąć przycisk PROG nadajnika (pilota) na 1 sekundę.
Nadajnik został trwale dostrojony do odbiornika i pozostanie nawet po odłączeniu zasilania.
b. przy użyciu nadajnika INTRONIC, jeżeli przycisk PROG na i-R Receive jest niedostępny.
Jeżeli żaden nadajnik nie został jeszcze zestrojony z odbiornikiem, można dostroić dowolny nadajnik INTRONIC po
podłączeniu zasilania.
Uwaga! Proszę uważać, by nie dostroić nadajnika do kilku odbiorników równocześnie, ponieważ w tym przypadku
wszystkie odbiorniki będą reagować na sygnał tylko na tym jednym kanale.
Proszę podłączać zasilanie tylko do jednego odbiornika, do którego ma być dostrojony nadajnik,
- Nacisnąć równocześnie przyciski „w górę” i „w dół” wybranego nadajnika. W ten sposób nadajnik zostaje tymczasowo
dostrojony. Dostrojenie to może zostać zlikwidowane przez odłączenie zasilania od odbiornika.
- W celu trwałego dostrojenia nadajnika nacisnąć na krótko przycisk PROG na nadajniku.
V.
Dostrajanie kolejnych nadajników
a. przy użyciu przycisku PROG na i-R Receive
- postępować jak w punkcie IV.1.a
b. przy użyciu pierwszego dostrojonego nadajnika, jeżeli przycisk PROG na i-R Receive jest niedostępny
- nacisnąć przycisk PROG dostrojonego wcześniej nadajnika na 3 sekundy (poczekać aż błyśnie dioda kontrolna). Gotowość
do rozpoczęcia procesu dostrajania zostanie zasygnalizowana przez krótki ruch w górę i w dół napędu. Teraz odbiornik
przez 1 minutę jest gotowy na dostrojenie nadajnika
- nacisnąć na krótko przycisk PROG drugiego, nowo dostrajanego nadajnika.
- nadajnik został trwale dostrojony.

