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AC226-01 
Redőnytokba rejthető rádióvevő 

 
Felszerelési útmutató 

 

 
 

Paraméterek: 
Tápfeszültség: ....................... 230Vac 
Nyugalmi teljesítmény: ........... 1W 
Kapcsolt teljesítmény: ............ 300W ohmos, 115W induktív 
IP védettség: ......................... IP55 
Megtanítható távirányítók: ...... 20db 
Működési idő: ........................ 5 perc 
Váltási idő: ............................ 0,5 másodperc 
 
Felszerelés: 
Határozza meg a rádióvevő helyét, ez lehetőleg beltéren egy kötődobozba, 
redőnytokba  történjen, több vevő esetében 20cm távolságot tartson 
egymástól. Minden bekötést feszültségmentes állapotban végezzen! 
 
Bekötés: 
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Tanítások, funkciók, törlések: 
 
Kapcsolja le a vevőt! 
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 vevőre. 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. 
 
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. 
 
Távirányító törlése: 
Figyelem! Ha minden távirányítót letöröl a motorról, akkor új távirányítót csak 
áramszünet után tud tanítani, ha több motort áramtalanít akkor fent áll 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. 
 


