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Starta Tryck två gånger på 
inställningsknappen P2 

Tryck en gång på 
knappen “upp” 

Tryck två gånger på 
inställningsknappen P2 

När du trycker en gång på 
knappen “upp” eller “ned” roterar 
motorn 1/36 av ett helt varv.

Vid inställning med 
fjärrkontrollen måste varje 

knapptryckning ske inom 
6 sekunder, annars går 

systemet tillbaka till utgångsläget.

Upprepas inställningen 
raderas funktionen.Inställning av stegvis styrning

Stegvis styrning 
är inställd!

Tilläggs- 
funktion

Starta Tryck en gång på 
inställningsknappen P2 

Tryck en gång på 
stoppknappen 

Tryck en gång på 
inställningsknappen P2 

Fjärrkontrollen 
är avaktiverad

Avaktivera fjärrkontrollen
Vid inställning med 

fjärrkontrollen måste varje 
knapptryckning ske inom 

6 sekunder, annars går 
systemet tillbaka till utgångsläget.

När fjärrkontrollen 
avaktiveras raderas alla 

sparade ínställningar!

Vanliga problem och lösningar

Obs!
Problem Möjlig orsak Lösningsförslag

Efter inkoppling roterar driv-
adaptern endast i en riktning.

Efter inkoppling startar motorn 
långsamt eller inte alls.

Motorn stannar plötsligt.

Jalusierna alstrar ovanliga ljud.

Gränsbrytaren i motorn öppnas inte.

a. För låg spänning
b. Anslutningarna förväxlade.
c. Motorn överbelastad.
d. Felaktig installation.

Motorn har gått längre i kontinuerlig 
drift än specificerat (+ 4 minuter).

Ytterröret för långt, jalusin sitter fast 
i hållaren på båda sidor.

Låt krondrevet rotera ett varv i motsatt riktning 
mot drivadaptern. Bör fungera igen då.

a. Se till att spänningen är korrekt.
b. Kontrollera anslutningarna och korrigera om det behövs.
c. Se till att installationens vridmoment motsvarar belastningen.
d. Installera om motorn.

Motorn fungerar igen efter 20 minuters avkylning.

Om drivningen fungerar, korta röret och undvik friktion.

Sändarens räckvidd Fjärrkontroll och motor

Bruksanvisning för motorn

Autom. 
rullport

RM: 
Radiostyrning 

plus manuell

1-kanals 
fjärrkontroll

L1 ojusterad Sändningsfrekvens

Mekaniskt anslag + 
integrerad mottagare + manuell

Handvev isattFäste för handvev

Anslagshål “vitt”
Inställningsriktning 
anslag
Anslagshål “rött”

Specialverktyg för 
inställning av anslaget

Integrerat 
utförande 

Externt 
utförande

Separat 
handvev

Handvev

GRÄNSBRYTARE KONDENSATOR MOTOR BROMS DREV

Alla fjärrkontroller arbetar med frekvenserna 433 MHz och 868 MHz
Alla fjärrkontroller arbetar med 230 V / 50 Hz och 120 V / 60 Hz

R: Radiostyrning
Mekaniskt anslag + 
integrerad mottagare

DM45RM

Tilläggs- 
funktion

Versionsnr: B/02

Elektrisk installation

Inställning gränsläge “upp”

Stäng av

230 V / 50 V eller 120 V / 60 Hz – 
som anges på typskylten

blå = neutralledare

brun = fasledare

grön / gul = jordledare

Tryck en gång på 
knappen “upp” 

Starta Öka avståndet “ned”: Använd 
specialverktyget för att vrida den 
vita skruven i riktning “+”.

Sluta vrida den vita skruven så snart 
rätt avstånd har nåtts och tryck på 
stoppknappen.

Om motorn inte är 
igång får den röda eller 

den vita skruven inte 
vridas längre med 
specialverktyget!

Gränsläget “upp” 
är nu inställt.

Inställning gränsläge “ned”

Starta Tryck en gång på 
knappen “ned” 

Öka avståndet “upp”: Använd 
specialverktyget för att vrida den 
röda skruven i riktning “+”.

Sluta vrida den röda skruven så 
snart rätt avstånd har nåtts och 
tryck på stoppknappen.

Gränsläget “ned” 
är nu inställt.

Den röda och den vita 
gränslägesskruven får inte 

vridas med specialverktyget 
om motorn står stilla!

Radiostyrd rörmotor – 
Tekniska data

 


