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Si³owniki rurowe serii NEOPLUS-H przewiduj¹ zastosowanie systemu wy³¹czników krañcowych elektromechanicznych, które przerywaj¹ 
ruch, gdy markiza lub roleta osi¹ga granice otwarcia lub zamkniêcia.
W celu wyregulowania tych granic i przystosowania ich do konkretnej sytuacji wystarczy pos³u¿yæ siê dwiema œrubami regulacyjnymi, które 
kontroluj¹ “podnoszenie” (zatrzymanie w górnym po³o¿eniu) oraz
“opuszczanie” (zatrzymanie w dolnym po³o¿eniu). 
Zakresy wy³¹cznika krañcowego s¹ ustawione fabrycznie na oko³o 3 obroty wa³u si³ownika. 

Uwaga: 
w przypadku rolet (zwykle si³ownik jest w³¹czany przy nawiniêtej rolecie) kolejnoœæ ustawienia po³o¿eñ krañcowych to najpierw  
”opuszczanie”, a nastêpnie ”podnoszenie”
w przypadku markiz (zwykle si³ownik w³¹czany jest, gdy markiza jest rozwiniêta) kolejnoœæ ustawieñ po³o¿eñ krañcowych to najpierw 
„podnoszenie”, a nastêpnie „opuszczanie”

Regulacja „Opuszczania”:
1. Uruchomiæ si³ownik, aby obraca³ siê w kierunku “Opuszczania” (▼
na nadajnikach).
2. Zaczekaæ, a¿ si³ownik zatrzyma siê (zatrzymanie wynika z

zadzia³ania, w aktualnym po³o¿eniu, wy³¹cznika krañcowego ▼).
3. W ci¹gu do 3 minut, to znaczy zanim up³ynie czas na regulacjê,
obróciæ œrubê regulacyjna opuszczania ▼ w kierunku wskazanym
przez strza³kê <+>, a¿ do uzyskania ¿¹danego punktu zatrzymania 
(w miarê dokonywania kolejnych regulacji, si³ownik za ka¿dym razem 
zatrzymuje siê w nowym po³o¿eniu)

Regulacja „Podnoszenie”:
1. Przekrêciæ kilkakrotnie œrubê regulacyjn¹ podnoszenia ▲ w kierunku 
przeciwnym do wskazówek zegara przez strza³kê <-> o kilka obrotów.
2. Uruchomiæ si³ownik, aby obraca³ siê w kierunku “Podnoszenia” (▲
na nadajnikach).
3. Zaczekaæ, a¿ si³ownik zatrzyma siê (zatrzymanie wynika z zadzia³ania, 

w aktualnym po³o¿eniu, wy³¹cznika krañcowego ▲).
4. W ci¹gu do 3 minut, to znaczy zanim up³ynie czas na regulacjê,
obróciæ œrubê regulacyjna podnoszenia ▲ w kierunku wskazanym
przez strza³kê <+>, a¿ do uzyskania ¿¹danego punktu zatrzymania 
(w miarê dokonywania kolejnych regulacji, si³ownik za ka¿dym razem
zatrzymuje siê w nowym po³o¿eniu).

NeoPLUS MH,LH
do rolet z mechanicznymi wy³¹cznikami krañcowymi, 

z wbudowanym radioodbiornikiem, z NHK

Schemat pod³¹czeñ

Regulacja po³o¿eñ krañcowych

si³ownik do rolet, bram i markiz z mechanicznymi wy³¹cznikami krañcowymi, z wbudowan¹ central¹ 
i radioodbiornikiem, z mo¿liwoœci¹ rêcznego odblokowania za pomoc¹ korby (NHK). 
Radioodbiornik wspó³pracuje z wszystkimi pilotami o kodowaniu FLOR/FLO/SMILO.

Zasilanie sieciowe
Br¹zowy = Faza
Niebieski = Neutralny
¯ó³to/Zielony = Uziemienie

Sygna³y steruj¹ce
Czarno/Bia³e = Wspólny
Bia³y = Krok po Kroku lub

TTBUS lub
fotokomórka F210S
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Si³owniki NEOPLUS posiadaj¹ wbudowany radioodbiornik 433.92 MHz. Pamiêæ radioodbiornika 30 pilotów. Do radioodbiornika mo¿na 
wczytaæ dwa rodzaje pilotów: z kodowaniem FLOR albo z kodowaniem SMILO. Pierwszy wczytany pilot okreœla drogê radiow¹ silnika. 
Nale¿y mieæ przy instalacji ZAWSZE pilota minimum 3-kana³owego. 
Uwaga: 
Wczytywanie nadajników poprzez fale radiowe odbêdzie siê we wszystkich odbiornikach, jakie znajduj¹ siê w promieniu zasiêgu nadajnika; 
wskazane jest wiêc, aby by³ zasilany tylko ten silnik, którego czynnoœæ ma dotyczyæ.

W przypadku pod³¹czenia silnika do pr¹du mo¿emy us³yszeæ d³ugie klub krótkie sygna³y:

Pod³¹czenie do pr¹du

Naciskamy przycisk STOP 
i puszczamy po d³ugim 
sygnale(wchodzimy w stan 
programowania)

Naciskamy jednoczeœnie 
przyciski GÓRA i DÓ£ 
i puszczamy po 2 krótkich 
sygna³ach

Naciskamy GÓRA je¿eli 
nawijanie przeciwne do 
ruchu zegara, i puszczamy 
po 1 z 3 krótkich sygna³ów

Naciskamy DÓ£ je¿eli 
nawijanie zgodne z 
ruchem zegara, i puszczamy 
po 1 z 3 krótkich sygna³ów

230V

Po w³¹czeniu zasilania 
silnika us³yszymy dwa 
d³ugie sygna³y

W ci¹gu 5 s naciskamy przycisk STOP 
i puszczamy po 1 z 3 krótkich
sygna³ów

dwa d³ugie sygna³y - oznacza, ¿e centrala jest pusta i nale¿y przyst¹piæ do programowania silnika.

jeden krótki sygna³ - oznacza, ¿e s¹ wgrane piloty o kodowaniu FLO

dwa krótkie sygna³y - oznacza, ¿e s¹ wgrane piloty o kodowaniu FLOR, aby programowaæ nale¿y mieæ piloty o kodowaniu FLOR

trzy krótkie sygna³y - oznacza, ¿e s¹ wgrane piloty o kodowaniu SMILO, aby programowaæ nale¿y mieæ piloty o kodowaniu SMILO

Programowanie

2. programowanie kierunków ruchu

Po wczytaniu nadajnika koniecznym jest zaprogramowanie kierunku ruchu, dopóki nie zostanie zaprogramowany kierunek, ka¿de polecenie ▲
oraz ▼ z nadajnika sygnalizowane jest jednym bipem i dwoma krótkimi szarpniêciami si³ownika. W przypadku naciœniêcia STOP, 
czekamy ma d³ugi sygna³ z silnika, krótki pomijamy (krótki sygna³ informuje nas, ¿e nie ma zaprogramowanych kierunków ruchu)

W przypadku, kiedy centrala silnika jest pusta (dwa d³ugie sygna³y), nale¿y przeprowadziæ fazê programowania w kolejnoœci: 

1. wczytanie 1 pilota okreœlaj¹cego drogê radiow¹ w trybie PIERWSZYM

Naciskamy DÓ£ je¿eli 
nawijanie zgodne z 
ruchem zegara, i puszczamy 
po 1 z 3 krótkich sygna³ów

lub

lub

Po zaprogramowaniu kierunku ruchu nale¿y sprawdziæ czy przycisk ▲ nadajnika uruchomi³ rzeczywiœcie otwarcie rolety lub nawiniêcie markizy,
oraz czy przycisk ▼ steruje zamkniêciem rolety lub opuszczeniem markizy. Jeœli zaprogramowany kierunek ruchu jest niew³aœciwy, mo¿liwe jest 
skasowanie kierunków ruchu w sposób opisany poni¿ej, a nastêpnie nale¿y powtórzyæ programowanie kierunków ruchu, zmieniaj¹c ostatni etap. 
Je¿eli na koñcu naciskaliœmy GÓRA, teraz nale¿y nacisn¹æ DÓ£ lub odwrotnie.

3. kasowanie kierunków ruchu

Naciskamy przycisk STOP 
i puszczamy po d³ugim 
sygnale(wchodzimy w stan 
programowania)

Naciskamy jednoczeœnie 
przyciski GÓRA i DÓ£ 
i puszczamy po 1 z 5 
krótkich sygna³ów

GÓRA

DÓ£

STOP

GÓRA

DÓ£

STOP
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W przypadku wczytywania pilotów mamy do dyspozycji dwa tryby programowania: 
tryb PIERWSZY - automatyka pracuje w trybie GÓRA-STOP-DÓ£
tryb DRUGI -  mo¿liwe jest przypisanie ka¿demu z przycisków nadajnika jednego z 4 mo¿liwych poleceñ: 
1 = Krok po kroku; 2 = Podnoszenie - stop; 3 = Opuszczanie - stop, 4 = stop.

piloty w trybie PIERWSZYM z kodowaniem FLOR

Programowanie pilotów w trybie PIERWSZYM

GÓRA

DÓ£

STOP

GÓRA

DÓ£

STOP GÓRA

DÓ£

STOP

Wczytywanie kolejnych pilotów w trybie PIERWSZYM (pilot od pilota)

Naciskamy przycisk STOP 
NOWEGO pilota
i puszczamy po d³ugim 
sygnale(wchodzimy w stan 
programowania)

Naciskamy 3 razy STOP
STAREGO pilota 
w odstêpach po 1s

Naciskamy STOP na NOWYM 
pilocie i puszczamy po 
1 z 3 krótkich sygna³ów

S S S N NN N 1s 1s 1s

W przypadku wczytywania kolejnych pilotów, wybieramy kana³ NOWEGO pilota, i potwierdzamy przyciskiem STOP. Do procedury bêdzie nam 
potrzebny STARY pilot.

Kasowanie radioodbiornika/Przywrócenie ustawieñ fabrycznych (wykasowanie ca³ego silnika)

Naciskamy przycisk STOP 
pilota i puszczamy po 
d³ugim sygnale

Naciskamy przycisk GÓRA
i puszczamy dok³adnie 
w trakcie 3 krótkiego sygna³u

Naciskamy przycisk STOP
i puszczamy dok³adnie 
w trakcie 3 krótkiego sygna³u

Naciskamy przycisk DÓ£
i puszczamy dok³adnie 
w trakcie 3 krótkiego sygna³u.
Piloty zosta³y wykasowane.

W ci¹gu 2 s naciskamy
jednoczeœnie GÓRA-DÓ£. 
Puszczamy po 1 z 5 krótkich 
sygna³ów.U
zosta³y przywrócone.

stawienia fabryczne 

Uwaga: 
Wczytywanie nadajników poprzez fale radiowe 
odbêdzie siê we wszystkich odbiornikach, jakie 
znajduj¹ siê w promieniu zasiêgu pilota; wskazane 
jest wiêc, aby by³ zasilany tylko ten silnik, do którego 
bêd¹ doczytywane kolejne piloty. 

  

Jest mo¿liwoœæ kopiowania pilota od pilota, bez 
znaczenia, czy zosta³ wczytany PIERWSZYM, czy 
te¿ DRUGIM trybem (np.: mo¿emy posiadaj¹c 
wczytanego pilota w trybie DRUGIM, dograæ pilota 
u¿ywaj¹c prezentowan¹ procedurê, nadaj¹c mu tryb 
pracy GÓRA-STOP-DÓ£ - trybu PIERWSZEGO) 

Procedura dla WCZYTANEGO pilota. W przypadku NIEWCZYTANEGO pilota, przed rozpoczêciem procedury nale¿y roz³¹czyæ zasilanie, 
po³¹czyæ przewody krok-po-kroku (bia³y i bia³o-czarny), i w³¹czyæ zasilanie.

230V

Po w³¹czeniu zasilania 
silnika us³yszymy dwa 
d³ugie sygna³y

W ci¹gu 5 s naciskamy przycisk STOP 
i puszczamy po 1 z 3 krótkich
sygna³ów

Wczytywanie 1 pilota w trybie PIERWSZYM 

procedura kasowanie radioodbiornika

procedura przywrócenie ustawieñ fabrycznych (wykasowanie radioodbiornika, kierunków ruchu itp.
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Programowanie pilotów w trybie DRUGIM

Wczytywanie kolejnych pilotów w trybie DRUGIM (pilot od pilota)

Kasowanie radioodbiornika/Przywrócenie ustawieñ fabrycznych (wykasowanie ca³ego silnika)

Procedura dla WCZYTANEGO pilota. W przypadku NIEWCZYTANEGO pilota, przed rozpoczêciem procedury nale¿y roz³¹czyæ zasilanie, 
po³¹czyæ przewody krok-po-kroku (bia³y i bia³o-czarny), i w³¹czyæ zasilanie.

W przypadku wczytywania pilotów mamy do dyspozycji dwa tryby programowania: 
tryb PIERWSZY - automatyka pracuje w trybie GÓRA-STOP-DÓ£
tryb DRUGI -  mo¿liwe jest przypisanie ka¿demu z przycisków nadajnika jednego z 4 
mo¿liwych poleceñ: 
1 = Krok po kroku; 2 = Podnoszenie - stop; 3 = Opuszczanie - stop, 4 = stop.
W trybie II wykonywana jest oddzielna faza wczytywania dla ka¿dego z przycisków i 
ka¿dy z nich 
zajmuje osobne miejsce w pamiêci. 

GÓRA

DÓ£

STOP GÓRA

DÓ£

STOP

W przypadku wczytywania kolejnych pilotów, wybieramy przycisk NOWEGO pilota, który ma sterowaæ automatyk¹. Do procedury bêdzie nam 
potrzebny STARY pilot. Mo¿e byæ to pilot, który by³ wgrany w trybie PIERWSZYM lub trybie DRUGIM.

230V

Po w³¹czeniu zasilania 
silnika us³yszymy dwa 
d³ugie sygna³y

W ci¹gu 5 s naciskamy 
wybrany przycisk i puszczamy 
DOPIERO po 3 szybkich
sygna³ach

Naciskamy przycisk
1 raz   KROK-PO-KROKU
2 razy PODNOSZENIE
3 razy OPUSZCZANIE
4 razy STOP

Czekamy na tyle krótkich 
sygna³ów,które polecenie 
wybraliœmy (od 1 do 4)

Naciskamy ten sam przycisk
i puszczamy po 1 z 3 sygnalów

W DRUGIM trybie programowania 
1 = Krok po kroku; 2 = Podnoszenie - stop; 3 = Opuszczanie - stop, 4 = stop.  Podczas wczytywania w trybie II wczytywany jest wciœniêty 
w³aœnie przycisk. Jeœli zamierza siê przypisaæ innemu przyciskowi tego samego nadajnika inne polecenie konieczne jest ponowne wczytanie.

mo¿liwe jest przypisanie ka¿demu z przycisków nadajnika jednego z 4 mo¿liwych poleceñ: 

W przypadku, kiedy centrala silnika jest pusta (dwa d³ugie sygna³y), nale¿y na pocz¹tku WCZYTAÆ pilota.
Wczytywanie 1 pilota w trybie DRUGIM

Naciskamy przycisk 
NOWEGO pilota, 
a¿ do us³yszenia 
d³ugiego sygna³u

Naciskamy przycisk na 
WGRANYM pilocie
1 raz   KROK-PO-KROKU
2 razy PODNOSZENIE
3 razy OPUSZCZANIE
4 razy STOP

Naciskamy przycisk 
WGRANEGO pilota 
i czekamy a¿ do 
us³yszenia dwóch 
krótkich sygna³ów.

Czekamy na tyle 
krótkich sygna³ów,
które polecenie 
wybraliœmy - od 1 do 4

Naciskamy przycisk
na NOWYM pilocie
i puszczamy po
1 z 3 sygna³ów

Naciskamy przycisk 
pilota i puszczamy po 
d³ugim sygnale

Naciskamy ten sam przycisk 
i puszczamy dok³adnie 
w trakcie 3 krótkiego sygna³u

Naciskamy ten sam przycisk
i puszczamy dok³adnie 
w trakcie 3 krótkiego sygna³u

Naciskamy ten sam przycisk
i puszczamy dok³adnie 
w trakcie 3 krótkiego sygna³u.
Piloty zosta³y wykasowane.

W ci¹gu 2 s naciskamy
jednoczeœnie ten sam przycisk. 
Puszczamy po 1 z 5 krótkich 
sygna³ów.Ustawienia fabryczne 
zosta³y przywrócone.

Uwaga: Wczytywanie nadajników poprzez fale radiowe odbêdzie siê we wszystkich odbiornikach, jakie znajduj¹ siê w promieniu zasiêgu pilota; wskazane jest wiêc, aby by³ 
zasilany tylko ten silnik, do którego bêd¹ doczytywane kolejne piloty. 

  

Jest mo¿liwoœæ kopiowania pilota od pilota, bez znaczenia, czy zosta³ wczytany PIERWSZYM, czy te¿ 
DRUGIM trybem (np.: mo¿emy posiadaj¹c wczytanego pilota w trybie DRUGIM, dograæ pilota u¿ywaj¹c prezentowan¹ procedurê, nadaj¹c mu tryb pracy GÓRA-STOP-DÓ£ - 
trybu PIERWSZEGO) 

procedura kasowanie radioodbiornika

procedura przywrócenie ustawieñ fabrycznych (wykasowanie radioodbiornika, kierunków ruchu itp.
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Kolor Br¹zowy: = Faza elektryczna podnoszenia (nawijania);
Kolor Czarny: = Faza elektryczna obni¿enia (odwijania);
Kolor Niebieski: = Wspólny (zwykle pod³¹czony do Neutralnego)
Kolor ¿ó³to-zielony: = Uziemienie (po³¹czenie ekspotencjalne zabezpieczaj¹ce).

Po zakoñczeniu po³¹czeñ nale¿y sprawdziæ ruch podnoszenia i opuszczania.
Jako, ¿e w tym miejscu zale¿y to od strony na której za³o¿ony zosta³ si³ownik,
gdy bêdzie to konieczne mo¿na zmieniæ kierunek ruchów poprzez zmianê
punktu po³¹czenia: ¿y³y Br¹zowej na miejscu ¿y³y Czarnej i na odwrót (dwie
fazy si³ownika s¹ zmienne bo ka¿da z nich krêci w okreœlonym kierunku).

Sygna³y przekazywane przez silnik
– silnik zatrzymuje siê 1 raz na chwilê na pocz¹tku manewru a póŸniej
wznawia ruch = wczytano tylko jedn¹ pozycjê krañcow¹
– silnik zatrzymuje siê 2 razy na chwilê na pocz¹tku manewru a póŸniej
wznawia ruch = nie wczytano ¿adnej pozycji krañcowej
– przy wciœniêtym przycisku polecenia (tryb “W obecnoœci operatora”)
ruch rozpoczyna siê, ale wkrótce zostaje przerwany, przed ukoñczeniem
manewru = silnik rurowy wszed³ w tryb “awaryjny”.

TO-MAX
do rolet, z elektronicznym wy³¹cznikiem krañcowym,

z detekcj¹ ruchu

Schemat pod³¹czeñ

Programowanie po³o¿eñ krañcowych

Kasowanie po³o¿eñ krañcowych

Opisana procedura kasuje wszystkie dane zawarte w pamiêci centrali,³¹cznie z pozycjami krañcowymi “0” i “1”.

Naciskamy jednoczeœnie
przycisk GÓRA i DÓ£ 
Zwolnij je dopiero po tym jak silnik
wykona krótki ruch opuszczenia.

Opuszczamy roletê do DO£U, 
do ¿¹danego miejsca 
(pozycja 1). Zwolnij przycisk.

Podnosimy roletê do GÓRY, 
do ¿¹danego miejsca 
(pozycja 0). Zwolnij przycisk.

Naciskamy jednoczeœnie
przycisk GÓRA i DÓ£ 
Zwolnij je dopiero po tym jak silnik
wykona krótki ruch opuszczenia.

Nastêpnie wydaj polecenie jednego manewru Podniesienia , a od razu po nim wydaj polecenie jednego manewru Opuszczania umo¿liwiaj¹c 
centrali wczytanie obu pozycji krañcowych. Uwaga! – Nie wolno przerywaæ tych manewrów, ani od³¹czaæ automatyki od zasilania podczas 
ich trwania.

Po skasowaniu pozycji krañcowych “0” i “1” roleta dzia³a tylko w trybie “W obecnoœci operatora” - w celu wykonania manewru nale¿y 
przytrzymaæ wciœniêty prze³¹cznik przez ca³y czas potrzebny do wykonania ¿¹danego ruchu.

Naciskamy i trzymamy jednoczeœnie
przycisk GÓRA i DÓ£ (min 3 sek.).
Po tym jak silnik wykona krótki ruch
zwalniamy jeden z przycisków. 

Nastêpnie zwalniamy 
drugi przycisk. Centrala
zosta³a wykasowana.

W przeci¹gu 3 sekund od 
wykonania ruchu, wciskamy 
3 razy przycisk, który uprzednio 
zwolniliœmy

naciskamy 3 razy

trzymamy zwalniamy

zwalniamy

trzymamy

warsztaty produktowe Nice strona 5 



Silnik roletowy powinien byæ pod³¹czony do z³¹cza 1-2-3 (Opuszczanie, Przewód 
wspólny,Podnoszenie). Opuszczanie odpowiada przyciskowi ▼ nadajników,
podnoszenie - przyciskowi ▲ (kierunek interwencji na skutek sygna³u z
anemometru). Je¿eli po pod³¹czeniu kierunek obrotu silnika nie by³by
prawid³owy, nale¿y zamieniæ pod³¹czenia z³¹cza 1 i 3.

Mo¿liwe jest pod³¹czenie przycisku z funkcj¹ pracy KROK-PO-KROKU 
(przy ka¿dym naciœniêciu przycisku zostanie wykonany ruch silnika o
nastêpuj¹cej sekwencji: Podnoszenie-Zatrzymanie-Opuszczanie-
Zatrzymanie.) Przycisk jest pod³¹czony pomiêdzy fazê (L) i z³¹cze 4, jak
pokazano na rysunku obok. 

TT2N
do silników roletowych, 

z wbudowanym radioodbiornikiem, 
z mo¿liwoœci¹ pod³¹czenia przycisku KROK-PO-KROKU

Schemat pod³¹czeñ

230V

Po w³¹czeniu zasilania 
zobaczymy dwa 
d³ugie migniêcia

W ci¹gu 5 s naciskamy przycisk STOP 
i puszczamy po 1 z 3 krótkich
migniêæ

Wczytywanie pierwszego pilota w trybie PIERWSZYM

230V

Nacisn¹æ i przytrzymaæ 
przycisk programowania
co najmniej 4 s, a¿ do 
zaœwiecenia siê diody.

W ci¹gu 10 s naciskamy przycisk STOP 
i puszczamy po 1 z 3 krótkich
migniêæ

W przypadku czystej pamiêci w centrali, po w³¹czeniu zasilania zobaczymy dwa d³ugie migniêcia. Mo¿emy wczytaæ pierwszego pilota, 
korzystaj¹c 

Je¿eli s¹ inne nadajniki do zapamiêtania, nale¿y w ci¹gu 
kolejnych 10 sekund nacisn¹æ przycisk NOWEGO po ostatnim 
wczytanym pilotem; etap zapamiêtywania zakoñczy siê,je¿eli w 
ci¹gu 10 sekund nie zostan¹ wprowadzone do zapamiêtania 
nowe nadajniki.

Wczytywanie kolejnych pilotów w trybie PIERWSZYM (pilot od pilota)

Naciskamy przycisk STOP 
NOWEGO pilota
i puszczamy po d³ugim 
migniêciu (wchodzimy w 
stan programowania)

Naciskamy 3 razy STOP
STAREGO pilota 
w odstêpach po 1s

Naciskamy STOP na NOWYM 
pilocie i puszczamy po 
1 z 3 krótkich migniêæ

S S S N NN N 1s 1s 1s

W przypadku wczytywania kolejnych pilotów, wybieramy kana³ NOWEGO pilota, i potwierdzamy przyciskiem STOP. Do procedury bêdzie nam 
potrzebny STARY pilot.

Uwaga: 
Wczytywanie nadajników poprzez fale radiowe 
odbêdzie siê we wszystkich odbiornikach, jakie 
znajduj¹ siê w promieniu zasiêgu pilota; wskazane 
jest wiêc, aby by³ zasilany tylko ten silnik, do którego 
bêd¹ doczytywane kolejne piloty. 

  

Jest mo¿liwoœæ kopiowania pilota od pilota, bez 
znaczenia, czy zosta³ wczytany PIERWSZYM, czy 
te¿ DRUGIM trybem (np.: mo¿emy posiadaj¹c 
wczytanego pilota w trybie DRUGIM, dograæ pilota 
u¿ywaj¹c prezentowan¹ procedurê, nadaj¹c mu tryb 
pracy GÓRA-STOP-DÓ£ - trybu PIERWSZEGO) 

dwa d³ugie migniêcia - oznacza, ¿e centrala jest pusta i nale¿y przyst¹piæ do programowania silnika.

jedno krótkie migniêcie - oznacza, ¿e s¹ wgrane piloty o kodowaniu FLO

dwa krótkie migniêcia - oznacza, ¿e s¹ wgrane piloty o kodowaniu FLOR, aby programowaæ nale¿y mieæ piloty o kodowaniu FLOR

trzy krótkie migniêcia- oznacza, ¿e s¹ wgrane piloty o kodowaniu SMILO, aby programowaæ nale¿y mieæ piloty o kodowaniu SMILO

W przypadku pod³¹czenia centrali do zasilania, mo¿emy zobaczyæ d³ugie lub krótkie migniêcia.
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Programowanie pilotów w trybie DRUGIM

Wczytywanie pierwszego pilota w trybie DRUGIM za pomoc¹ przycisku

W przypadku wczytywania pilotów mamy do dyspozycji dwa tryby programowania: 
tryb PIERWSZY - automatyka pracuje w trybie GÓRA-STOP-DÓ£
tryb DRUGI -  mo¿liwe jest przypisanie ka¿demu z przycisków nadajnika jednego z 4 mo¿liwych poleceñ: 
1 = Krok po kroku; 2 = Podnoszenie - stop; 3 = Opuszczanie - stop, 4 = stop.
W trybie II wykonywana jest oddzielna faza wczytywania dla ka¿dego z przycisków i ka¿dy z nich 
zajmuje osobne miejsce w pamiêci. 

GÓRA

DÓ£

STOP GÓRA

DÓ£

STOP

230V

Nacisn¹æ przycisk programowania
dla odpowiedniego polecenia
1 raz   KROK-PO-KROKU
2 razy PODNOSZENIE
3 razy OPUSZCZANIE
4 razy ZATRZYMANIE
5 razy PODNOSZENIE TOTMAN 
6 razy OPUSZCZANIE TOTMAN

Sprawdziæ, czy dioda wyemitowa³a 
odpowiedni¹ do ¿¹danego polecenia 
liczbê migniêæ

Naciskamy przycisk na pilocie
i puszczamy po 1 z 3 krótkich
migniêæ.

Wczytywanie kolejnych pilotów w trybie DRUGIM (pilot od pilota)

W przypadku wczytywania kolejnych pilotów, wybieramy przycisk NOWEGO pilota, który ma sterowaæ automatyk¹. Do procedury bêdzie nam 
potrzebny STARY pilot. Mo¿e byæ to pilot, który by³ wgrany w trybie PIERWSZYM lub trybie DRUGIM.
Uwaga: Wczytywanie nadajników poprzez fale radiowe odbêdzie siê we wszystkich odbiornikach, jakie znajduj¹ siê w promieniu zasiêgu pilota; wskazane jest wiêc, aby by³ 
zasilany tylko ten silnik, do którego bêd¹ doczytywane kolejne piloty. 

  

Jest mo¿liwoœæ kopiowania pilota od pilota, bez znaczenia, czy zosta³ wczytany PIERWSZYM, czy te¿ 
DRUGIM trybem (np.: mo¿emy posiadaj¹c wczytanego pilota w trybie DRUGIM, dograæ pilota u¿ywaj¹c prezentowan¹ procedurê, nadaj¹c mu tryb pracy GÓRA-STOP-DÓ£ - 
trybu PIERWSZEGO) 

Kasowanie pamiêci za pomoc¹ przycisku

230V

Nacisn¹æ i przytrzymaæ 
przycisk programowania.

Zaczekaæ, a¿ dioda zaœwieci siê, 
nastêpnie zaczekaæ a¿ zgaœnie, 
i¿ kolei zaczekaæ, a¿ zacznie migaæ.

Puszczamy przycisk podczas 
trzeciego migniêcia. Piloty
zosta³y wykasowane.

Puszczamy przycisk podczas 
pi¹tego migniêcia. Ca³a pamiêæ 
zosta³a wykasowana.

1 ... 6
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Naciskamy przycisk 
NOWEGO pilota, 
a¿ do zobaczenia 
d³ugiego migniêcia.

Naciskamy przycisk na 
WGRANYM pilocie
1 raz   KROK-PO-KROKU
2 razy PODNOSZENIE
3 razy OPUSZCZANIE
4 razy ZATRZYMANIE
5 razy PODNOSZENIE TOTMAN 
6 razy OPUSZCZANIE TOTMAN

Naciskamy przycisk 
WGRANEGO pilota 
i czekamy a¿ do 
zobaczenia dwóch 
krótkich migniêæ. 

Czekamy na tyle 
krótkich sygna³ów,
które polecenie 
wybraliœmy - od 1 do 6

Naciskamy przycisk
na NOWYM pilocie
i puszczamy po
1 z 3 migniêæ



230V

Po w³¹czeniu zasilania 
silnik wykona DWA
D£UGIE impulsy (= ¿aden
pilot nie zosta³ wczytany)

 
W ci¹gu 5 s naciskamy przycisk STOP
 ■ nadajnika i puszczamy po 1 z 3
D£UGICH impulsów (= wczytanie 
wykonane).

Podczas wykonywania procedur wczytywania i programowania
silnik wykonuje pewn¹ liczbê ma³ych ruchów, w “odpowiedzi” na ka¿de polecenie wysy³ane przez instalatora. W zale¿noœci od czasu trwania 
ruchy te mo¿na zakwalifikowaæ do jednego z 3 typów:
                - DRGANIE (= bardzo szybki ruch): silnik rurowy wykonuje zwykle ten ruch na pocz¹tku procedury, sygnalizuj¹c, ¿e jest gotowy do

 programowania, jak na przyk³ad uaktywnienie / dezaktywacja jakiejœ opcji lub wczytywanie pewnej wartoœci.
- KRÓTKI IMPULS (= trwa oko³o 0,15 sekundy): silnik rurowy wykonuje ten ruch zwykle podczas faz poœrednich procedury,
 sygnalizuj¹c, ¿e programowanie nie zosta³o jeszcze zakoñczone.
- D£UGI IMPULS (= trwa oko³o 0,3 sekundy): silnik rurowy wykonuje ten ruch zwykle po zakoñczeniu procedury, sygnalizuj¹c, ¿e
 programowanie zakoñczy³o siê pozytywnie.

FOR-MAX
silniki do rolet, z elektronicznym wy³¹cznikiem krañcowym,

z detekcj¹ ruchu, z wbudowanym radioodbiornikiem

Schemat pod³¹czeñ

¯y³y ³¹cz¹ce z akcesoriami opcjonalnymi
<1> Czarno/Bia³e 
<2> Bia³y
<3> Bia³o/Pomarañczowy
¯y³y ³¹cz¹ce z sieci¹ elektryczn¹
<4>Br¹zowy = Faza
<5>Niebieski = Neutralny
<6>¯ó³to/Zielony = Uziemienie

Wczytanie PIERWSZEGO pilota w trybie PIERWSZYM

W przypadku, kiedy pod³¹czymy silnik do pr¹du, nale¿y obserwowaæ rodzaj i iloœæ impulsów wykonanych przez silnik:
2 krótkie IMPULSY = zosta³y wczytane nadajniki FLOR
2 D£UGIE impulsy + 5 sekund + 2 KRÓTKIE impulsy = ¿adne nadajniki nie zosta³y wczytane. W tym przypadku nale¿y przeprowadziæ 
fazê programowania przedstawion¹ poni¿ej.

1. wczytanie PIERWSZEGO pilota okreœlaj¹cego drogê radiow¹ w trybie PIERWSZYM

GÓRA

DÓ£

STOP

GÓRA

DÓ£

STOP

Po zakoñczeniu tej fazy programowania kierunek silnika przy Podnoszeniu i Opuszczaniu nie jest jeszcze przypisany do przycisków
 ▲ i ▼ nadajnika. To przypisanie nast¹pi automatycznie podczas programowania po³o¿eñ krañcowych “0” i “1”.

Wczytywanie kolejnych pilotów w trybie PIERWSZYM (pilot od pilota)

W przypadku wczytywania kolejnych pilotów, wybieramy kana³ NOWEGO pilota, i potwierdzamy przyciskiem STOP. Do procedury bêdzie nam 
potrzebny STARY pilot.

Uwaga: 
Wczytywanie nadajników poprzez fale radiowe 
odbêdzie siê we wszystkich odbiornikach, jakie 
znajduj¹ siê w promieniu zasiêgu pilota; wskazane 
jest wiêc, aby by³ zasilany tylko ten silnik, do którego 
bêd¹ doczytywane kolejne piloty. 

  

Jest mo¿liwoœæ kopiowania pilota od pilota, bez 
znaczenia, czy zosta³ wczytany PIERWSZYM, czy 
te¿ DRUGIM trybem (np.: mo¿emy posiadaj¹c 
wczytanego pilota w trybie DRUGIM, dograæ pilota 
u¿ywaj¹c prezentowan¹ procedurê, nadaj¹c mu tryb 
pracy GÓRA-STOP-DÓ£ - trybu PIERWSZEGO) 

Naciskamy przycisk STOP 
NOWEGO pilota przez 
minimum 8 sekund.
Uwaga: w tym przypadku silnik 
nie wykona ¿adnego ruchu)

Naciskamy 3 razy STOP
STAREGO pilota 
w odstêpach po 1s

Naciskamy STOP na NOWYM 
pilocie i puszczamy po 
1 z 3 D£UGICH IMPULSÓW.
Uwaga: Jeœli silnik wykona 6 d³ugich
impulsów, oznacza to, ¿e pamiêæ jest pe³na.

S S S N NN N 1s 1s 1s
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Naciskamy przycisk 
STOP pilota i 
puszczamy po 
1 DRGANIU

Naciskamy przycisk STOP
i puszczamy po 4 KRÓTKICH
IMPULSACH

Naciskamy przycisk GÓRA i puszczamy 
po 2 D£UGICH IMPULSACH. 
Po³o¿enie górne „0" jest zaprogramowane.

Przytrzymaj wciœniêty przycisk ▲  
nadajnika,dopóki roleta nie osi¹gnie 
po³o¿enia “0”, nastêpnie zwolnij przycisk.

Programowanie po³o¿eñ krañcowych (”0", „1", poœrednie)

Naciskamy przycisk 
STOP pilota i 
puszczamy po 
1 DRGANIU

Naciskamy przycisk STOP
i puszczamy po 4 KRÓTKICH
IMPULSACH

Naciskamy przycisk DÓ£ i puszczamy 
po 2 D£UGICH IMPULSACH. 
Po³o¿enie dolne „1" jest zaprogramowane.

Przytrzymaj wciœniêty przycisk ( ▼ lub ▲ ) 
nadajnika,dopóki roleta nie osi¹gnie 
po³o¿enia “1”, nastêpnie zwolnij przycisk.
Uwaga - 2 krótkie przerwy podczas ruchu sygnalizuj¹,
¿e nie zosta³o wczytane ¿adne po³o¿enie krañcowe.

Naciskamy przycisk 
STOP pilota i 
puszczamy po 
1 DRGANIU

Naciskamy przycisk STOP
i puszczamy po 4 KRÓTKICH
IMPULSACH

Naciskamy jednoczeœnie przyciski GÓRA/DÓ£
puszczamy po 3 D£UGICH IMPULSACH. 
Po³o¿enie poœrednie „H" jest zaprogramowane.

Przytrzymaj wciœniêty przycisk ▲,▼,■  
nadajnika,dopóki roleta nie osi¹gnie 
po³o¿enia poœredniego “H”, 
nastêpnie zwolnij przycisk.

H

Kasowanie po³o¿eñ krañcowych 

Naciskamy przycisk 
STOP pilota i 
puszczamy po 
1 DRGANIU

Naciskamy przycisk STOP
i puszczamy po 4 KRÓTKICH
IMPULSACH

Naciskamy przycisk GÓRA i puszczamy 
po 1 z 5 D£UGICH IMPULSÓW. 
Po³o¿enia krañcowe zosta³y skasowane.

Uwaga – Po skasowaniu po³o¿eñ“0” i “1”, aby przesun¹æ roletê nale¿y przytrzymaæ wciœniêty przycisk nadajnika lub przycisk naœcienny przez 
ca³y czas, niezbêdny do ukoñczenia ¿¹danego manewru (tryb “w obecnoœci operatora”).
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Naciskamy przycisk STOP 
NOWEGO pilota przez 
minimum 8 sekund.
Uwaga: w tym przypadku silnik 
nie wykona ¿adnego ruchu)

Naciskamy 3 razy STOP
STAREGO pilota 
w odstêpach po 1s

Naciskamy STOP na NOWYM 
pilocie i puszczamy po 
1 z 3 D£UGICH IMPULSÓW.
Uwaga: Jeœli silnik wykona 6 d³ugich
impulsów, oznacza to, ¿e pamiêæ jest pe³na.

S S S N NN N 1s 1s 1s

Uwaga!– Aby wykonaæ procedury opisane w tym rozdziale nale¿y zastosowaæ inny, wczeœniej wczytany nadajnik.
Podczas tej procedury NOWY nadajnik wczytywany jest w “Trybie I”, niezale¿nie od trybu, w którym zosta³ wczytany STARY nadajnik.

Wczytywanie kolejnych pilotów w trybie PIERWSZYM (pilot od pilota)

Wczytywanie kolejnych pilotów w trybie DRUGIM (pilot od pilota)

W przypadku wczytywania kolejnych pilotów, wybieramy przycisk NOWEGO pilota, który ma sterowaæ automatyk¹. Do procedury bêdzie nam 
potrzebny STARY pilot. Mo¿e byæ to pilot, który by³ wgrany w trybie PIERWSZYM lub trybie DRUGIM.
TRYB DRUGI umo¿liwia jednoczesne wczytanie do For-Max tylko jednego przycisku znajduj¹cego siê w nadajnik. M
ka¿demu z przycisków nadajnika jednego z 4 mo¿liwych poleceñ: 
1 = Krok po kroku; 2 = Podnoszenie - stop; 3 = Opuszczanie - stop, 4 = Stop.
W zwi¹zku z tym, aby wczytaæ nastêpny przycisk nale¿y powtórzyæ procedurê.
Podczas wykonywania tej procedury NOWY nadajnik wczytywany jest w “Trybie II”, 
niezale¿nie od trybu, w którym zosta³ wczytany STARY nadajnik.
Uwaga: 
Wczytywanie nadajników poprzez fale radiowe odbêdzie siê we wszystkich odbiornikach,
 jakie znajduj¹ siê w promieniu zasiêgu pilota; wskazane jest wiêc, aby by³ zasilany 
tylko ten silnik, do którego bêd¹ doczytywane kolejne piloty. 

o¿liwe jest przypisanie 

Naciskamy przycisk STOP 
NOWEGO pilota przez 
minimum 8 sekund.
Uwaga: w tym przypadku silnik 
nie wykona ¿adnego ruchu)

Naciskamy przycisk na 
STARYN pilocie
1 raz   KROK-PO-KROKU
2 razy PODNOSZENIE
3 razy OPUSZCZANIE
4 razy STOP

W ci¹gu 5 s naciskamy przycisk 
STAREGO pilota dopóki silnik 
nie wykona DWÓCH KRÓTKICH 
IMPULSÓW. Nastêpnie zwolnij 
przycisk.

Po oko³o 3 sekundach silnik 
wykona liczbê impulsów, 
odpowiadaj¹c¹ wybranemu 
poleceniu.

Naciskamy wczytywany 
przycisk na NOWYM pilocie 
i puszczamy po 1 z 3 
D£UGICH IMPULSÓW. 

Kasowanie radioodbiornika/Przywrócenie ustawieñ fabrycznych (wykasowanie ca³ego silnika)

Procedura dla WCZYTANEGO pilota. W przypadku NIEWCZYTANEGO pilota, przed rozpoczêciem procedury nale¿y roz³¹czyæ zasilanie, 
po³¹czyæ przewody krok-po-kroku (bia³y i bia³o-czarny), i w³¹czyæ zasilanie.

W TRYBIE PIERWSZYM ka¿dy przycisk nadajnika 
zostanie po³¹czony ze specyficznym
poleceniem, wybranym spoœród tych, które s¹ 
dostêpne w For-Max, zgodnie z nastêpuj¹c¹ 
kolejnoœci¹ ustalon¹ fabrycznie:
przycisk ▲ (lub 1) = polecenie Podnoszenie
przycisk ■ (lub 2) = polecenie Zatrzymanie
przycisk ▼ (lub 3) = polecenie Opuszczanie
ewentualnie przycisk 4 = polecenie Zatrzymanie

GÓRA

DÓ£

STOP

GÓRA

DÓ£

STOP

N

S

OTWÓRZ ZAMKNIJ

Naciskamy przycisk STOP 
pilota i puszczamy po 
1 DRGANIU

Naciskamy przycisk GÓRA
i puszczamy dok³adnie 
w trakcie 3 krótkiego sygna³u

Naciskamy przycisk STOP
i puszczamy dok³adnie 
w trakcie 3 krótkiego sygna³u

Naciskamy przycisk DÓ£
i puszczamy dok³adnie 
w trakcie 3 krótkiego sygna³u.
Piloty zosta³y wykasowane.

W ci¹gu 2 s naciskamy
jednoczeœnie GÓRA-DÓ£. 
Puszczamy po 1 z 5 krótkich 
sygna³ów.U
zosta³y przywrócone.

stawienia fabryczne 

procedura kasowanie radioodbiornika

procedura przywrócenie ustawieñ fabrycznych (wykasowanie radioodbiornika, kierunków ruchu itp.
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Dodatkowe funkcje FOR-MAX

For-Max mo¿e zostaæ pod³¹czony do nastêpuj¹cych akcesoriów opcjonalnych np. :klawiatura steruj¹ca na 2 przyciski: Podnoszenie i Opuszczanie,
 klawiatura steruj¹ca na 1 przycisk: Krok po kroku, para fotokomórek mod. F210S, listwa stykowa, czujnik klimatyczny wiatru, s³oñca, deszczu 
(drog¹ kablow¹). W celu pod³¹czenia akcesoriów nale¿y u¿yæ nastêpuj¹cych ¿y³:
Kolor BIA£O/CZARNY: Wspólny (pod niskim napiêciem)
Kolor BIA£Y: 
• wejœcie TTBUS (dla fotokomórek F210S / dekodyfikatorów Bus /programatorów TTP i TTI)
• wejœcie Otwórz (dla klawiatury na 1 lub 2 przyciski)
• wejœcie Krok po kroku (dla klawiatury na 1 przycisk)
Kolor BIA£O/POMARAÑCZOWY:
• wejœcie czujniki Bus (dla progu czu³oœci /czujników klimatycznych wiatru, s³oñca, deszczu)
• wejœcie Zamknij (dla klawiatury na 2 przyciski)

Pod³¹czenie i programowanie przycisku Krok-po-Kroku

W celu pod³¹czenia nale¿y u¿yæ przewodu w kolorze Bia³ym oraz przewodu w kolorze Bia³o-Czarnym (Wspólny).
Po pod³¹czeniu klawiatury nale¿y przeprowadziæ nastêpuj¹c¹ procedurê, z zastosowaniem nadajnika wczytanego, w celu zaprogramowania 
polecenia, które bêdzie uruchamiane za pomoc¹ przycisku (Otwórz lub Krok po kroku):

Naciskamy przycisk 
STOP pilota i 
puszczamy po 
1 DRGANIU

Naciskamy przycisk STOP
i puszczamy po 4 KRÓTKICH
IMPULSACH

Naciskamy jednoczeœnie przyciski STOP/DÓ£
puszczamy po 
3 D£UGICH IMPULSACH = Krok-po-Kroku
5 D£UGICH IMPULSACH = Otwórz

Programowanie poziomu czujnika klimatycznego „Wiatru”

Gdy prêdkoœæ wiatru przewy¿sza zaprogramowany próg o wiêcej ni¿ 3 sekundy, centrala zamyka roletê, sprowadzaj¹c ja do pozycji “1”.
Gdy czujnik “wiatru” jest aktywny (wiatr przewy¿sza zaprogramowany próg), czujnik "s³oñca” zostaje czasowo wy³¹czony.
Mo¿liwy jest wybór progu interwencji z 5 poziomów. Aby zmieniæ ustawion¹ fabrycznie wartoœæ (poziom 3) nale¿y postêpowaæ nastêpuj¹co:

Naciskamy przycisk 
STOP pilota i 
puszczamy po 
1 DRGANIU

Naciskamy przycisk GÓRA 
tyle razy, która odpowiada 
¿¹danemu poziomowi.

Naciskamy przycisk STOP
puszczamy po 1 z 3 D£UGICH 
IMPULSÓW. 

Silnik dla potwierdzenia 
wykona liczbê impulsów, 
odpowiadaj¹ca wybranemu
poziomu.

1...5

poziom 1 = wiatr 5 Km/h
poziom 2 = wiatr 10 Km/h
poziom 3 = wiatr 15 Km/h
poziom 4 = wiatr 30 Km/h
poziom 5 = wiatr 45 Km/h

Programowanie poziomu czujnika klimatycznego „S³oñca”

Gdy intensywnoœæ œwiat³a s³onecznego przewy¿sza zaprogramowany próg o wiêcej ni¿ 2 minuty, a roleta znajduje siê w strefie pomiêdzy 
pozycjami “0” i “H”, centrala sprowadza roletê do pozycji “H” (jeœli jest ona wczytana), w przeciwnym razie nie przesuwa rolety. Gdy intensywnoœæ 
œwiat³a spada poni¿ej zaprogramowanego progu i pozostanie poni¿ej progu przez d³u¿ej ni¿ 15 minut, a roleta znajduje siê w pozycji “H”, centrala
sprowadza roletê do pozycji “0”, w przeciwnym razie nie przesuwa rolety.Mo¿liwy jest wybór progu interwencji z 5 poziomów. Aby zmieniæ ustawion¹ 
fabrycznie wartoœæ (poziom 3) nale¿y postêpowaæ nastêpuj¹co:

Naciskamy przycisk 
STOP pilota i 
puszczamy po 
1 DRGANIU

Naciskamy przycisk DÓ£
tyle razy, która odpowiada 
¿¹danemu poziomowi.

Naciskamy przycisk STOP
puszczamy po 1 z 3 D£UGICH 
IMPULSÓW. 

Silnik dla potwierdzenia 
wykona liczbê impulsów, 
odpowiadaj¹ca wybranemu
poziomu.

1...5

poziom 1 = 5 Klux
poziom 2 = 10 Klux
poziom 3 = 15 Klux
poziom 4 = 30 Klux
poziom 5 = 45 Klux
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NeoMAT H
do markiz z elektronicznymi wy³¹cznikami krañcowymi, 

z wbudowanym radioodbiornikiem, z NHK

Schemat pod³¹czeñ

si³ownik do markiz z elektronicznymi wy³¹cznikami krañcowymi, z wbudowan¹ central¹ i radioodbiornikiem, 
z mo¿liwoœci¹ rêcznego odblokowania za pomoc¹ korby (NHK). 
Radioodbiornik wspó³pracuje z wszystkimi pilotami o kodowaniu FLOR/FLO/SMILO.

Zasilanie sieciowe
Br¹zowy = Faza
Niebieski = Neutralny
¯ó³to/Zielony = Uziemienie

Silniki rurowe z serii NEOMAT H posiadaj¹ elektroniczny wy³¹cznik krañcowy, który przerywa ruch, kiedy markiza osi¹gnie zaprogramowane
pozycje graniczne zamkniêcia lub otwarcia.Te dwie pozycje zapamiêtane s¹ w odpowiedniej fazie programowania, któr¹ nale¿y wykonaæ z 
silnikiem i z markiz¹ ju¿ ca³kowicie zamontowan¹. Gdy pozycje “0” (markiza zamkniêta) i “1” (markiza otwarta) nie zosta³y jeszcze zapamiêtane to 
sterowanie silnikiem jest równie¿ mo¿liwe, sposobem rêcznym - silnik pracuje tylko wtedy, kiedty trzymamy przycisk GÓRA/DÓ£. 
Mo¿na zaprogramowaæ tak¿e pozycjê poœredni¹ czêœciowego otwarcia markizy. Nale¿y mieæ przy instalacji ZAWSZE pilota minimum 3-
kana³owego. 
Uwaga: 
Wczytywanie nadajników poprzez fale radiowe odbêdzie siê we wszystkich odbiornikach, jakie znajduj¹ siê w promieniu zasiêgu nadajnika; 
wskazane jest wiêc, aby by³ zasilany tylko ten silnik, którego czynnoœæ ma dotyczyæ.

W przypadku pod³¹czenia silnika do pr¹du mo¿emy us³yszeæ d³ugie klub krótkie sygna³y:

Pod³¹czenie do pr¹du

230V

Po w³¹czeniu zasilania 
silnika us³yszymy dwa 
d³ugie sygna³y

W ci¹gu 5 s naciskamy przycisk STOP 
i puszczamy po 1 z 3 krótkich
sygna³ów

dwa d³ugie sygna³y - oznacza, ¿e centrala jest pusta i nale¿y przyst¹piæ do programowania silnika.

jeden krótki sygna³ - oznacza, ¿e s¹ wgrane piloty o kodowaniu FLO

dwa krótkie sygna³y - oznacza, ¿e s¹ wgrane piloty o kodowaniu FLOR, aby programowaæ nale¿y mieæ piloty o kodowaniu FLOR

trzy krótkie sygna³y - oznacza, ¿e s¹ wgrane piloty o kodowaniu SMILO, aby programowaæ nale¿y mieæ piloty o kodowaniu SMILO

Programowanie

W przypadku, kiedy centrala silnika jest pusta (dwa d³ugie sygna³y), nale¿y przeprowadziæ fazê programowania w kolejnoœci: 

1. wczytanie 1 pilota okreœlaj¹cego drogê radiow¹ w trybie PIERWSZYM

GÓRA

DÓ£

STOP

GÓRA

DÓ£

STOP
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Programowanie po³o¿eñ krañcowych 

Przycisn¹æ i trzymaæ przycisk ▲ lub  ▼pilota 
ju¿ zapisanego, a¿ do momentu, kiedy 
nawijanie markizy zostanie zakoñczone 
i silnik zatrzyma siê automatycznie

Naciskamy przycisk 
STOP pilota i 
puszczamy po 
1 d³ugim sygnale

Naciskamy przycisk STOP
i puszczamy po 4 krótkich
sygna³ach

Naciskamy przycisk DÓ£ i puszczamy po1 z 3 
krótkich sygna³ów. Silnik wykona krótki 
ruch w górê i w dó³. Po³o¿enie dolne jest
zaprogramowane.

Przycisn¹æ i utrzymaæ pod naciskiem 
przycisk ▼, który obni¿a markizê,
do pozycji „1"

lub

Naciskamy przycisk 
STOP pilota i 
puszczamy po 
1 sygnale

Naciskamy przycisk STOP
i puszczamy po 4 krótkich
sygna³ach

Naciskamy jednoczeœnie przyciski GÓRA- DÓ£ 
i puszczamy po1 z 3 krótkich sygna³ów.  
Po³o¿enie poœrednie jest zaprogramowane.

Podnieœæ, lub opuœciæ markizê
do ¿¹danej pozycji poœredniej.

Kasowanie po³o¿eñ krañcowych „0" i „1"

Naciskamy przycisk 
STOP pilota i 
puszczamy po 
1 d³ugim sygnale

Naciskamy przycisk STOP
i puszczamy po 4 krótkich
sygna³ach

Naciskamy przycisk DÓ£ i puszczamy po1 z 3 
krótkich sygna³ów. Silnik wykona krótki 
ruch w górê i w dó³. Po³o¿enie dolne jest
zaprogramowane.

UWAGA: Po wykasowaniu pozycji “0” i “1” 
markiza pracuje w trybie rêcznym; 
konieczne jest wiêc zapisanie nowej
pozycji.
W powy¿szy sposób nie zostanie wykasowana 
pozycja poœrednia i funkcja RDC, jeœli zosta³y 
zaprogramowane. 

warsztaty produktowe Nice strona 13



Wczytywanie kolejnych pilotów w trybie PIERWSZYM (pilot od pilota)

Naciskamy przycisk STOP 
NOWEGO pilota
i puszczamy po d³ugim 
sygnale(wchodzimy w stan 
programowania)

Naciskamy 3 razy STOP
STAREGO pilota 
w odstêpach po 1s

Naciskamy STOP na NOWYM 
pilocie i puszczamy po 
1 z 3 krótkich sygna³ów

S S S N NN N 1s 1s 1s

W przypadku wczytywania kolejnych pilotów, wybieramy kana³ NOWEGO pilota, i potwierdzamy przyciskiem STOP. Do procedury bêdzie nam 
potrzebny STARY pilot.

Kasowanie radioodbiornika/Przywrócenie ustawieñ fabrycznych (wykasowanie ca³ego silnika)

Naciskamy przycisk STOP 
pilota i puszczamy po 
d³ugim sygnale

Naciskamy przycisk GÓRA
i puszczamy dok³adnie 
w trakcie 3 krótkiego sygna³u

Naciskamy przycisk STOP
i puszczamy dok³adnie 
w trakcie 3 krótkiego sygna³u

Naciskamy przycisk DÓ£
i puszczamy dok³adnie 
w trakcie 3 krótkiego sygna³u.
Piloty zosta³y wykasowane.

W ci¹gu 2 s naciskamy
jednoczeœnie GÓRA-DÓ£. 
Puszczamy po 1 z 5 krótkich 
sygna³ów.U
zosta³y przywrócone.

stawienia fabryczne 

Uwaga: 
Wczytywanie nadajników poprzez fale radiowe 
odbêdzie siê we wszystkich odbiornikach, jakie 
znajduj¹ siê w promieniu zasiêgu pilota; wskazane 
jest wiêc, aby by³ zasilany tylko ten silnik, do którego 
bêd¹ doczytywane kolejne piloty. 

  

Jest mo¿liwoœæ kopiowania pilota od pilota, bez 
znaczenia, czy zosta³ wczytany PIERWSZYM, czy 
te¿ DRUGIM trybem (np.: mo¿emy posiadaj¹c 
wczytanego pilota w trybie DRUGIM, dograæ pilota 
u¿ywaj¹c prezentowan¹ procedurê, nadaj¹c mu tryb 
pracy GÓRA-STOP-DÓ£ - trybu PIERWSZEGO) 

Procedura dla WCZYTANEGO pilota. W przypadku NIEWCZYTANEGO pilota, przed rozpoczêciem procedury nale¿y roz³¹czyæ zasilanie 
na 3 sekundy, w³¹czyæ zasilanie, przekrêciæ korb¹ minimum 4 razy przeciwnie do wskazówek zegara, i rozpocz¹æ poni¿sz¹ procedurê. 

procedura kasowanie radioodbiornika

procedura przywrócenie ustawieñ fabrycznych (wykasowanie radioodbiornika, kierunków ruchu itp.

Programowanie/Kasowanie funkcji RDC

Naciskamy przycisk 
STOP pilota i 
puszczamy po 
1 d³ugim sygnale

Naciskamy przycisk STOP
i puszczamy po 4 krótkich
sygna³ach

Naciskamy przycisk STOP i puszczamy po1 
krótkim sygnale. 
3 sygna³y potwierdz¹ w³¹czenie funkcji RDC. 
5 sygna³ów potwierdzi wykasowanie funkcji RDC

RDC - Redukcja momentu jest funkcj¹, któr¹ mo¿na zaprogramowaæ; redukuje ona moment naci¹gania o oko³o 50% krótko przed ca³kowitym
zamkniêciem markizy w skrzyni, czym unika siê nadmiernego naci¹gniêcia p³ótna.
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Uwaga: po zaprogramowaniu kierunku ruchu nale¿y 
sprawdziæ ¿e przycisk nadajnika sterowania 
zasterowa³ rzeczywiœcie otwarcie ¿aluzji
lub nawiniêcie markizy, natomiast przycisk steruje 
zamkniêciem ¿aluzji lub rozwiniêciem markizy.

Jeœli kierunek nie pokrywa siê z ¿¹danym, nale¿y 
najpierw wykasowaæ go a nastêpnie ponownie 
zaprogramowaæ w odwrotnym kierunku.

TTP
programator do silników roletowych 
z wbudowanym radioodbiornikiem

Programator

Ustawienie kierunków ruchu

OK- s³u¿y do zatwierdzenia ka¿dej dzia³alnoœci
przy programowaniu; 

trzy lampki kontrole powi¹zane z tym przyciskiem,
wskazuj¹ stan operacji w toku lub komunikowanie siê 
pomiêdzy TTP a silnikiem.

mechaniczne krañcówki
programowanie kierunków ruchu

elektroniczne krañcówki
programowanie po³o¿eñ „0", „1" i poœredniego

klawisze steruj¹ce silnikiem

OTWÓRZ - wysy³a polecenie PODNIESIENIE,
równoznaczne z przyciskiem OTWÓRZ pilota

STOP - wysy³a polecenie ZATRZYMANIA,
równoznaczne z przyciskiem STOP pilota

ZAMYKA - wysy³a polecenie OPUSZCZANIE,
równoznaczne z przyciskiem ZAMYKA pilota

POZIOM WIATRU/POZIOM S£OÑCA - 
wyœwietla i zmienia poziom zadzia³ania 
zabezpieczenia przed wiatrem. 
Zmiana KIERUNKU DESZCZU.
ON aktywacja czujnika klimatycznego.

KASOWANIE PARAMETRÓW

PILOTY - programowanie 
i kasowanie pilotów

lampki kontrolne nad 
przyciskami jednoczeœnie
migaj¹. 

Naciskamy przycisk 
¿¹danego kierunku 
ruchu

Zielona lampka zaczyna migaæ,
potwierdziæ przyciskiem OK.
w ci¹gu 3 sekund. Nad wybranym
przyciskiem KIERUNKU RUCHU
 œwieci siê dioda.

lub

lampka kontrolne œwieci
nad przyciskiem 
KIERUNKU RUCHU 

Naciskamy przycisk 
kasowanie kierunku 
ruchu

Zielona lampka zaczyna migaæ,
potwierdziæ przyciskiem OK.
w ci¹gu 3 sekund. Nad wybranymi
przyciskami KIERUNKU RUCHU
migaj¹ jednoczeœnie diody.

W silnikach z mechanicznym wy³¹cznikiem krañcowym, mo¿na szybko zaprogramowaæ lub zmieniæ kierunek ruchu silnika. 
PRGORAMOWANIE KIERUNKU RUCHU, jeœli kierunek nie jest zaprogramowany: 

Kasowanie kierunku ruchu

Po skasowaniu kierunku, aby mo¿na sterowaæ 
kierunkami silnika, nale¿y od pocz¹tku ustawiæ 
kierunki ruchu. 

W przypadku, kiedy nie jest ustawiony kierunek 
ruchu  przyciski GÓRA-STOP-DÓ£ nie wykonuj¹ 
¿adnego ruchu silnika.

zasilanie silnika 230V

pod³¹czenie do TTP 
wg kolorów przewodów
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Opuszczamy roletê
przyciskiem ZAMKNIJ
do ¿¹danego miejsca.
Pozycja „1".

Wcisn¹æ przycisk 
odpowiadaj¹cy pozycji 1. 
Lampka kontrolna 
przycisku miga.

Zielona lampka zaczyna migaæ,
potwierdziæ przyciskiem OK.
w ci¹gu 3 sekund. Nad wybranym
przyciskiem pozycji „1"
 zaœwieci siê dioda.

Podnosimy roletê
przyciskiem OTWÓRZ
do ¿¹danego miejsca.
Pozycja „0".

Wcisn¹æ przycisk 
odpowiadaj¹cy pozycji 0. 
Lampka kontrolna 
przycisku miga.

Zielona lampka zaczyna migaæ,
potwierdziæ przyciskiem OK.
w ci¹gu 3 sekund. Nad wybranym
przyciskiem pozycji „0"
 zaœwieci siê dioda.

Podnosimy roletê
przyciskiem OTWÓRZ
do ¿¹danego miejsca.
Pozycja „0".

Wcisn¹æ przycisk 
odpowiadaj¹cy pozycji 0. 
Lampka kontrolna 
przycisku miga.

Zielona lampka zaczyna migaæ,
potwierdziæ przyciskiem OK.
w ci¹gu 3 sekund. Nad wybranym
przyciskiem pozycji „0"
 zaœwieci siê dioda.

Podnosimy roletê
przyciskiem OTWÓRZ
do ¿¹danego miejsca
poœredniego. 

Wcisn¹æ przycisk 
odpowiadaj¹cy pozycji 
poœredniej. 
Lampka kontrolna 
przycisku miga.

Zielona lampka zaczyna migaæ,
potwierdziæ przyciskiem OK.
w ci¹gu 3 sekund. Nad wybranym
przyciskiem pozycji poœredniej
 zaœwieci siê dioda.

Naciskamy przycisk 
pozycji „0". Lampka
nad przyciskiem 
zaczyna migaæ.

Naciskamy przycisk 
KOSZ. Lampka
nad przyciskiem 
zaczyna migaæ.

Zielona lampka zaczyna migaæ,
potwierdziæ przyciskiem OK.
w ci¹gu 3 sekund. Nad wybranym
przyciskiem pozycji „0"
zaczyna migaæ dioda.

Naciskamy przycisk 
tyle razy, a¿ zapali siê 
lampka odpowiadaj¹ca 
¿¹danemu poziomowi.

potwierdziæ przyciskiem OK.
w ci¹gu 3 sekund. Nad wybranym
poziomem zaczyna œwieciæ dioda.

Zielona lampka zaczyna migaæ,

lub

UWAGA: Iloœæ poziomów jakie s¹ do dyspozycji 
zale¿y od po³¹czonego silnika; dlatego, jeœli poziomy 
akceptowane s¹ 3, to lampki kontrolne które
kolejno siê zapal¹ s¹ 1-2-3-1…

Programowanie poziomu interwencji zabezpieczenia przed wiatrem/s³oñcem

Programowanie po³o¿eñ krañcowych (”0", „1", poœrednie)

Kasowanie po³o¿eñ krañcowych

Dotyczy silników z elektronicznymi wy³¹cznikami 
krañcowymi
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Podnosimy roletê
przyciskiem OTWÓRZ
do ¿¹danego miejsca.
Pozycja „0".

Wcisn¹æ przycisk 
odpowiadaj¹cy pozycji 0. 
Lampka kontrolna 
przycisku miga.

Zielona lampka zaczyna migaæ,
potwierdziæ przyciskiem OK.
w ci¹gu 3 sekund. Nad wybranym
przyciskiem pozycji „0"
 zaœwieci siê dioda.

W przypadku wczytywania pilotów mamy do dyspozycji dwa tryby programowania: 
tryb PIERWSZY - automatyka pracuje w trybie GÓRA-STOP-DÓ£
tryb DRUGI -  mo¿liwe jest przypisanie ka¿demu z przycisków nadajnika jednego z 4 mo¿liwych poleceñ: 
1 = Krok po kroku; 2 = Podnoszenie - stop; 3 = Opuszczanie - stop, 4 = stop.

Programowanie pilotów w trybie PIERWSZYM

GÓRA

DÓ£

STOP

GÓRA

DÓ£

STOP GÓRA

DÓ£

STOP

Wczytywanie pilota w trybie DRUGIM

Uwaga: w tej procedurze wa¿ny jest naciskany przycisk na pilocie, poniewa¿ ten bêdzie wczytany, wraz z odpowiednim poleceniem steruj¹cym: 
KROK-PO-KROKU lub OTWÓRZ lub ZAMKNIJ lub ZATRZYMANIE

Kasowanie radioodbiornika

Wczytywanie pilota w trybie PIERWSZYM 

Wcisn¹æ przycisk PILOT,
dioda zacznie migaæ
czekaj¹c na sygna³ 
z pilota.

Wcisn¹æ przycisk STOP
na wczytywanym pilocie 
w ci¹gu 5 sekund. Lampka
kontrolna zaczyna szybciej
migaæ.

Zielona lampka zaczyna migaæ,
potwierdziæ przyciskiem OK.
w ci¹gu 3 sekund. Pilot
zosta³ wczytany.

GÓRA

DÓ£

STOP

Podnosimy roletê
przyciskiem OTWÓRZ
do ¿¹danego miejsca.
Pozycja „0".

Wcisn¹æ przycisk 
odpowiadaj¹cy pozycji 0. 
Lampka kontrolna 
przycisku miga.

Zielona lampka zaczyna migaæ,
potwierdziæ przyciskiem OK.
w ci¹gu 3 sekund. Nad wybranym
przyciskiem pozycji „0"
 zaœwieci siê dioda.

Wcisn¹æ przycisk PILOT,
dioda zacznie migaæ
czekaj¹c na sygna³ 
z pilota.

Wcisn¹æ odpowiedni przycisk 
na wczytywanym pilocie ,
który bêdzie odpowiada³
za polecenie.

Nacisn¹æ przycisk F3 tyle
razy, która chcemy funkcjê.
Poziom S£OÑCE wyœwietli
dan¹ funkcjê.

Zielona lampka zaczyna migaæ,
potwierdziæ przyciskiem OK.
w ci¹gu 3 sekund. Pilot
zosta³ wczytany.

1 - KROK-PO-KROKU
2 - PODNOSZENIE
3 - OPUSZCZANIE
4 - STOP

Podnosimy roletê
przyciskiem OTWÓRZ
do ¿¹danego miejsca.
Pozycja „0".

Wcisn¹æ przycisk 
odpowiadaj¹cy pozycji 0. 
Lampka kontrolna 
przycisku miga.

Zielona lampka zaczyna migaæ,
potwierdziæ przyciskiem OK.
w ci¹gu 3 sekund. Nad wybranym
przyciskiem pozycji „0"
 zaœwieci siê dioda.

Wcisn¹æ przycisk 
KASOWANIE PILOTA,
dioda zacznie migaæ
czekaj¹c na sygna³ 
z pilota.

Wcisn¹æ przycisk 
na wczytywanym pilocie,
który chcemy wykasowaæ.
Lampka kontrolna zaczyna 
szybciej migaæ.

Zielona lampka zaczyna migaæ,
potwierdziæ przyciskiem OK.
w ci¹gu 3 sekund. Pilot
zosta³ wczytany.

GÓRA

DÓ£

STOP

Podnosimy roletê
przyciskiem OTWÓRZ
do ¿¹danego miejsca.
Pozycja „0".

Wcisn¹æ przycisk 
odpowiadaj¹cy pozycji 0. 
Lampka kontrolna 
przycisku miga.

Zielona lampka zaczyna migaæ,
potwierdziæ przyciskiem OK.
w ci¹gu 3 sekund. Nad wybranym
przyciskiem pozycji „0"
 zaœwieci siê dioda.

Wcisn¹æ przycisk 
KASOWANIE PILOTA 
przez oko³o 3 sekundy, a¿
lampka kontrolna zacznie 
migaæ.

Zielona lampka zaczyna migaæ,
potwierdziæ przyciskiem OK.
w ci¹gu 3 sekund. Pilot
zosta³ wczytany.

Przywrócenie ustawieñ fabrycznych (oprócz pamiêci pilotów)

Podnosimy roletê
przyciskiem OTWÓRZ
do ¿¹danego miejsca.
Pozycja „0".

Wcisn¹æ przycisk 
odpowiadaj¹cy pozycji 0. 
Lampka kontrolna 
przycisku miga.

Zielona lampka zaczyna migaæ,
potwierdziæ przyciskiem OK.
w ci¹gu 3 sekund. Nad wybranym
przyciskiem pozycji „0"
 zaœwieci siê dioda.

Wcisn¹æ przycisk KOSZ
przez oko³o 3 sekundy, a¿
lampka kontrolna zacznie 
migaæ.

Zielona lampka zaczyna migaæ,
potwierdziæ przyciskiem OK.
w ci¹gu 3 sekund. Pilot
zosta³ wczytany.

Procedura wykasowani pojedyñczego, wczytanego pilota. Procedura wykasowania wszystkich pilotów.
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VOLO SR
czujnik klimatyczny Wiatru i S³oñca, radiowy

zasilanie 230V

Schemat pod³¹czeñ

Wczytanie CZUJNIKA do centralki radiowej

W przypadku wczytywania CZUJNIKA 
KLIMATYCZNEGO do CENTRALKI RADIOWEJ 
nale¿y zastosowaæ inny, wczeœniej wczytany pilot.

Zasiêg: do 200m na otwartej przestrzeni 
Jest on programowany jak ka¿dy nadajnik, tylko pojedynczym przyciskiem (FLOR) 
Wartoœæ progowa “wiatru” programowana na 5 poziomach: 5, 10, 15, 30 lub 45 km/h; 
Wartoœæ progowa “s³oñca”: 2, 5, 10, 20, 40 KLux, AUTO, OFF

Wspó³pracuje z TT0, TT1N, TT2N, TT4,TT5, z ka¿dym silnikiem radiowym NeoPLUS, 
NeoPlusH, NeoMAT, FreeMAX, ForMAX

W przypadku, kiedy pod³¹czymy czujnik klimatyczny do pr¹du, nale¿y obserwowaæ rodzaj 
i iloœæ migniêæ diody:
- DIODA CZERWONA poziom „Wiatru” (standardowa 3 poziom)
- DIODA ZIELONA poziom „S³oñca” (standardowo 3 poziom)

Programowanie poziomu czujnika klimatycznego „Wiatru”

Przycisn¹æ i zwolniæ przycisk. 
Dioda zaœwieci siê w kolorze 
CZERWONYM (Wiatr) 

W ci¹gu do 4 sekund 
naciskamy przycisk tyle razy, 
która odpowiada ¿¹danemu 
poziomowi.

Naciskamy przycisk i
puszczamy po 1 z 3 
sygna³ów.

Czujnik dla potwierdzenia 
wykona liczbê krótkich impulsów
i migniêæ odpowiadaj¹ca wybranemu
poziomu.Didoa dalej siê œwieci.

1...5

poziom 1 = wiatr 5 Km/h
poziom 2 = wiatr 10 Km/h
poziom 3 = wiatr 15 Km/h
poziom 4 = wiatr 30 Km/h
poziom 5 = wiatr 45 Km/h

Programowanie poziomu czujnika klimatycznego „S³oñca”

Poczekaæ do 
us³yszenia 
sygna³u.

1...5

1...5

Przycisn¹æ i zwolniæ przycisk
dwukrotnie. Dioda zaœwieci siê 
w kolorze ZIELONYM (S³oñce).

W ci¹gu do 4 sekund 
naciskamy przycisk tyle razy, 
która odpowiada ¿¹danemu 
poziomowi.

Naciskamy przycisk i
puszczamy po 1 z 3 
sygna³ów.

Czujnik dla potwierdzenia 
wykona liczbê krótkich impulsów
i migniêæ odpowiadaj¹ca wybranemu
poziomu.Didoa dalej siê œwieci.

1...7

poziom 1 = S³oñce 2 KLux
poziom 2 = S³oñce 5 KLux
poziom 3 = S³oñce 10 KLux
poziom 4 = S³oñce 20 KLux
poziom 5 = S³oñce 40 KLux
poziom 6 = S³oñce AUTO
poziom 7 = OFF

Poczekaæ do 
us³yszenia 
sygna³u.

1...7

1...7

Naciskamy przycisk na 
czujniku i puszczamy po 
d³ugim sygnale(wchodzimy 
w stan programowania)

Naciskamy 3 razy STOP
WCZYTANEGO pilota 
w odstêpach po 1s

Naciskamy przycisk na 
czujniku i puszczamy po 
1 z 3 krótkich sygna³ów

S S S1s 1s 1s
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