
Motor tubular 45mm c/recetor integrado
PT1.0
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1. Escolha os adaptadores/suporte de parede adequados ao tubo.
2. Monte o motor no tubo, colocando primeiro os adaptadores do motor.
3. Instale o adaptador terminal.
4. Instal .e o motor nos suportes laterais
5.Faça as ligações elétricas. 
6. Ajuste os limites de curso de acordo.
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Suporte
Lateral

Janela

Nota: Teste o percurso total do estore depois da instalação para verificar se enrola/desenrola em condições.
Direção de 

funcionamento:

Suporte
terminal

Suporte
motor

Coloque a mão a
agarrar o tubo, com o
polegar a apontar para
o suporte de motor.

Os 4 dedos
superiores indicam
o movimento de 
descida do motor.

Topo da janela

Coloque a mão a
agarrar o tubo, com o
polegar a apontar para o
suporte de motor.

Os 4 dedos
superiores indicam
o movimento de
descida do motor.

Suporte
motor

Suporte
terminal

O fabricante reserva o direito de alterar o design do produto e/ou 
especificações sem aviso prévio. As imagens são apenas para referência.

O parafuso amarelo ajusta o
fim de curso de subida

O parafuso branco ajusta o
fim de curso de descida O parafuso branco ajusta o

fim de curso de descida

O parafuso amarelo ajusta o 
fim de curso de subida

1. Selecione o canal do comando
que vai ser emparelhado 3. Pressione o botão CODE na traseira do comando.

Seleção
de canal

CODE

SET

Ferramenta até 1.5mm de espessura

2. Ligue a energia do motor

Reacção do motor: 
recua e avança um pouco.

   Repita o processo de emparelhamento para eliminar o comando actual. Um motor pode memorizar 
    até 10 comandos. Adicionar um novo comando vai substituir o mais antigo. Se tiver adicionado comandos
    de 1 a 10 e se adicionar o comando 11, os ccomandos memorizados serão do 2 ao 11.

I
É dado exemplo para um comando de 5 canais. Para outros comandos consulte os manuais respetivos.

Emparelhar comando：

Reacção do motor:
recua e avança novamente.

Azul Neutro—

Castanho Fase—

Amarelo/Verde Terra—

Alimentação em AC 302 V

Parede



1.Selecione o canal pretendido. 
2. ione continuamente o botão SET doPress
    comando por cerca de 10 segundos. 
      

Eliminar comandos: Apenas guardar o comando actual

   3. Pressione o botão CODE do comando. 

CODE

SET

CODE

SET

Ferramenta até 1.5mm de espessura

Reacção do motor: 
.recua e avança outra vez

Reacção do motor: 
recua e avança uma vez.

Ferramenta até 1.5mm de espessura

Seleção
de canal

CODE

SET

CODE

SET

A A B

CODE

SET

Copiar comandos: Adicionar um novo comando copiando a partir de outro

1. ione o canal do comando Selec
     que pretende copiar.

2. ione continuamente o botão SETPress
    do comando por cerca de 10 segundos.

3. Ao fim de 10 segundos o motor pára
    e está emparelhado o novo comando.

Seleção
de canal

Ferramenta até 1.5mm de espessura
Reacção do motor: 
recua e avança uma vez.

Ferramenta até 1.5mm de espessura

Reacção do motor: 
recua e avança outra vez.

Comando A

Comando A Comando B

Inverter sentido：Altera o sentido do movimento do motor

2. ione continuamente o botão SETPress
    do comando por cerca de 10 segundos.

3. Ao fim de 10 segundos o motor pára. Pressione 
    o botão PARAR durante 5 segundos.

PARAR

Reacção do motor: 
recua e avança uma vez.

1. ione o canal do comando noSelec
     qual pretende inverter sentido.

Seleção
de canal

Ferramenta até 1.5mm de espessura

Reacção do motor: 
recua e avança outra vez.

CODE

SET

Movimento contínuo / Homem presente： De fábrica o motor faz movimento contínuo. Se for ativado o homem presente, pode na mesma
ordenar o movimento contínuo carregando durante 2 segundos em SUBIR ou DESCER

Ferramenta até 1.5mm de espessura

Reacção do motor: 
recua e avança uma vez.

Reacção do motor: 
recua e avança outra vez.

Seleção
de canal

1. Selecione o canal do comando 
    onde quer alterar o modo. 2. ione continuamente o botão SETPress

    do comando por cerca de 10 segundos.
3. Ao fim de 10 segundos o motor pára. Pressione 
    o botão SUBIR durante 5 segundos.

SUBIR

A * Primeiro ajuste o limite inferior e depois o superior.

Ajuste do limite de curso inferior ( )É dado exemplo para um comando de 5 canais. Para outros comandos consulte os manuais respectivos  
                                                                                                                      

 AVISO:  Se o motor rodar no sentido errado ao pretendido proceda à correção seguindo as instruções de inversão de sentido.

.
O parafuso branco ajusta o curso
relacionado com o limite inferior.

O limite, quando 
bem ajustado, faz 
c o m  q u e  s e j a  
automat icamente 
cortada a energia 
ao motor na posição 
pretendida.

B

A

O parafuso amarelo ajusta o curso
relacionado com o limite superior.

B

A

DESCER

SUBIR

Depois 
pressione
DESCER

Primeiro pressione
SUBIR

SUBIR

DESCER

Limite inferior pretendido

Se o estore ultrapassar a posição inferior desejada, primeiro pressione SUBIR até o estore ficar acima do limite. Ajuste o parafuso branco 
rodando-o o suficiente para o lado "-". Pressione DESCER. Ajuste o parafuso branco para o lado "+" até atingir a posição pretendida.

Pressione DESCER. , ajuste o parafusoSe o estore não chegar à posição inferior desejada
branco rodando-o para o lado "+" até que o estore desça até à posição pretendida. 

O l imite ,  quando bem 
ajustado, faz com que seja 
automaticamente cortada a 
energia ao motor na posição 
pretendida.

O l imite , quando bem 
ajustado, faz com que seja 
automaticamente cortada a 
energia ao motor na posição 
pretendida.

Primeiro
pressione
DESCER

Depois 
pressione
SUBIR

Limite inferior pretendido

Ajuste do limite de curso superior ( )É dado exemplo para um comando de 5 canais. Para outros comandos consulte os manuais respectivos  
                                                                                                                      

Limite superior pretendido

Limite superior pretendido

Pressione SUBIR. , ajuste o parafusoSe o estore não chegar à posição superior desejada
amarelo rodando-o para o lado "+" até que o estore suba até à posição pretendida. 

O limite, quando 
bem ajustado, faz 
c o m  q u e  s e j a  
automaticamente 
cortada a energia 
ao motor na posição 
pretendida.

Se o estore ultrapassar a posição superior desejada, primeiro pressione DESCER até o estore ficar abaixo do limite. Ajuste o parafuso amarelo
rodando-o o suficiente para o lado "-". Pressione SUBIR. Ajuste o parafuso amarelo para o lado "+" até atingir a posição pretendida.


