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AM35-10/17ER-P 
 

Akadályérzékelős rádiós csőmotor 
Telepítési útmutató szakképzett telepítőknek 

 

 
 

Figyelem: a gyorsabb beszerelés érdekében először próbakábellel 
kösse be a motort és tanítsa fel a távirányítókat. 

 
1, Szerelje össze a motort. A lapos lemezdarabot a süllyesztéssel kifelé 
fordítva csavarozza a motor végére, a redőnytokra belülről pedig a tartókonzolt 
központosan szerelje be. A vékonyabb végállás gyűrűt (koronát) húzza a motor 
tövére peremmel a motor vége felé, majd húzza rá a meghajtó adaptert a 
motor tengelyére, és rögzítse azt a zéger gyűrűvel. 
 
Tipp: Csak a motor elejét dugja a redőnycsőbe, majd végállás gyűrűt tolja bele 
a redőnycső végébe és ezután tolja bele a motort, akkor a cső nem karcolja 
végig a motor festését! 

 
2, Vágja méretre a redőnycsövet, majd helyezze bele a motort a hátsó gyűrű 
pereméig. 
A működése: a motor forgatja a maga körül lévő redőnycsövet, ezzel a 
végállás gyűrűt is.  
3, Kössön egy próbakábelt a motorra. 
 
4, A feltolás gátlót használva akassza a lamellákat a tengelybe, ügyeljen, hogy 
a feltolás gátlók egy vonalba essenek. 
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A motor feltanítása: 
 

Figyelem! amíg nincsenek beállítva a motor végállásai, addig a 
léptetést nem tudja kikapcsolni! 

 

Kapcsolja LE a motort! 
Válassza ki a kívánt csatornát (többcsatornás távirányító esetén) majd nyomja 
le legalább 3mp-re a FEL gombot - figyelje meg a visszajelző LED-et, amikor 
már folyamatos a fénye- a gombot nyomva tartva kapcsolja a tápfeszültséget 
a redőnymotorra. A motor megmozdul. Nyomja meg még egyszer a távirányító 
FEL gombját. Engedje el a gombot, ezzel a motor feltanulta a távirányítót. 
 

További adók tanítása tápfeszültség alatti üzemmódban: 
Nyomja le a működő távirányító STOP gombját addig, amíg meg nem mozdul a 
motor egy kicsit (célszerű középállásba hagyni a redőnyt). 
Nyomja meg az új távirányító FEL gombját egyszer. A motor FEL-LE mozdul. 
 

Forgásirány váltás: 
Nyomja le a működő távirányító STOP gombját addig, amíg meg nem mozdul a 
motor. Nyomja meg a távirányító LE gombját egyszer. A motor FEL-LE mozdul. 
 

Végállások beállítása: 
Keresse meg a rejtett gombot a távirányítón. Fali gombok esetén vegye le a 
felső burkolatot, majd csavarhúzó hegyével megnyomható gombot keressen. 
Fekete adók (AC-140-XX) esetén az elemtartó alatt található SET gomb lesz, a 
fehér kézi adók hátulján talál egy kis nyílást (LEARN). Keressen egy megfelelő 
szerszámot amivel majd meg tudja nyomni azt. 
 
TIPP: figyelje a redőny mozgását: FEL-LE vagy LE-FEL mozgások a rejtett 
gomb megnyomásakor, végállások tanításakor. 
 
Egy feltanított távadóval köztes állapotba tekerje a motort. Nyomja meg 
egyszer a rejtett gombot, (a motor egyszer FEL-LE mozdul) húzza fel a redőnyt 
a kívánt felső véghelyzetbe, (ott STOP- pal állítsa meg) majd nyomja meg 
ismét a rejtett gombot, a motor LE-FEL mozdul. 
Engedje LE a redőnyt a kívánt alsó véghelyzetig (STOP- pal állítsa meg) ezután 
nyomja meg a rejtett gombot, a motor FEL-LE mozdul, majd nyomja meg 
ismét a rejtett gombot, a redőny FEL-LE mozdul. 
Ha mindent jól csinált, a léptetés funkció automatikusan kikapcsol. 
 
Léptetés funkció ki- és bekapcsolása: 
Nyomja le a távirányító STOP gombját addig amíg a motor meg nem mozdul. 
Nyomja meg egyszer ismét a STOP gombot. A léptetés funkció üzemmódot 
váltott. 
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Végállások törlése: 
Amennyiben nem sikerült beállítani pontosan állítsa a redőnyt köztes, vagy a 
lenti állásba, az a fontos, hogy ne a fenti ponton legyen (akár a redőny 
leengedve is lehet, de a motor ezt még is egy fenti pontnak veszi). 
Nyomja le a rejtett gombot és tartsa hosszan nyomva: 
A motor egyszer majd még kétszer FEL-LE mozdul (kb 7mp) majd engedje el a 
távirányító rejtett gombját. 
 
Újra tanítható, viszont ilyenkor aktív a léptetés funkció, amit jelenleg üres 
végállásnál nem tud kikapcsolni! 
 
Köztes pont beállítása: 
Miután beállította a két véghelyzetet, állítsa köztes állapotba a redőnyt, majd 
nyomja le a rejtett gombot, a motor FE-LE mozdul, várjon 1 másodpercet, 
majd nyomja le a rejtett gombot újra, a motor ismét FEL-LE mozdul. 
 
Köztes pont törlése: 
Csak a végállásokkal együtt tudja törölni, (végállások törlése) Tanítsa vissza a 
két végállást! 
 
Érzékenység beállítása:  
A motoron 10 érzékenységi szint állítható, gyári érték 4-es. 
Állítsa köztes állásba a redőnyt. 
Nyomja le a távirányító FEL és LE gombját egyidejűleg és tartsa lenyomva 
legalább 5mp-ig (2. Villanás a visszajelző LED- en) A motor FEL-LE mozdul. 
Ha növelni szeretné, (érzékenyebbé szeretné tenni) a FEL+STOP gombot 
nyomja le egyszerre, minden megnyomás után a motor megmozdul. Ha már 
nem mozdul, elérte a maximumot. Ha érzéketlenebbé szeretné tenni, akkor a 
LE+STOP gombokat nyomja meg. Amint beállította, nyomja le a STOP gombot 
legalább 2mp-re, a motor nyugtázza egy fel-le mozdulattal. 
 
Távirányító törlése: 
Figyelem! Ha minden távirányítót letöröl a motorról, akkor új távirányítót csak 
áramszünet után tud tanítani, ha több motort áramtalanít, akkor fennáll a 
veszélye, hogy a tanítandó távirányítót mindegyik motor feltanulja. 
Törlési folyamat: nyomja le és tartsa lenyomva a távirányító STOP gombját 
addig amíg a motor meg nem mozdul. Majd nyomja meg a rejtett gombot a 
távirányító hátulján. Ez az egy távirányító törlődik. 
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Figyelem! 

Legyen körültekintő! 
 

Ne vizezze össze a motort! 
 

Ne Fúrjon bele! 
 

Ne ütögesse, ne ejtse le! 
 

Az elektromos bekötést 
feszültségmentes állapotban 

végezze! 
 

 
 
Tipp: Egy hálózatra több motor párhuzamosan köthető, a távirányító tanítása 
egyszerűbb, ha a motorok külön-külön lekapcsolhatók. 
 
Figyelem: 
A motor folyamatos működtetése hőt termel, emiatt ha túlmelegszik akkor le 
fog állni, várjon 10-20 percet, majd elindíthatja újra. 
 
Elektromos Paraméterek: 
Tápfeszültség:  ......................... 230Vac 50Hz 
Működtetési idő: ....................... 4perc 
Teljesítmény: ........................... 115W 
Védelem: ................................. IP44 
Fordulat, nyomaték: .................. 17r/min-10Nm 14r/min-13Nm 
Rádióvevő ................................ 433,92Mhz, 20 kód 
Végállás fordulat: ...................... elektronikus 
Beépítési redőny szélesség: ........ min.: 650mm 


