
Aero-868/Aero-868 Plus Kullan›m K›lavuzu
28 440.0002/28 480.0001

Uyar›!

Önemli güvenlik uyar›lar›!
Afla¤›daki talimatlar› izleyiniz.

•  Sadece de¤ifltirilmemifl, orijinal elero-parçalar
kullan›n›z.

•  Kiflileri tertibat›n haraket alan›ndan uzak  tutunuz.
•  Çocuklar› kumanda ünitelerinden uzak tutunuz.
•  Ülkenize özgü kurallara dikkat ediniz.
•  Tertibat bir veya birden fazla cihaz üzerinden

kumanda ediliyorsa, çal›flma esnas›nda  tertibat›n
hareket alan› tahmin edilebilir olmal›d›r.

•  Cihaz yanl›fll›kla yutulabilecek ufak parçalar
içermektedir.

•  Aynı frekans üzerinden sinyal gönderen telsiz
tesisleri sinyal alımının arızal› olmas›na neden
olabilir.

•  Telsiz sinyalinin ulaflma mesafesinin yasa
koyucu ve yap› önlemleri ile s›n›rland›r›lmas›na
özen gösteriniz.

Genel
Aero-868 tentelerinizde kullanabilece¤iniz, kablosuz bir
günefl/rüzgar kumandas›d›r.

Entegre edilmiº güneº hücreleri cihaz›n ba¤›ms›z bir flekilde
çal›flmas›n› mümkün k›lmaktad›r.
Radyo dalgalar› (frekans 868,3 MHz) yoluyla sinyaller Aero-868
ve al›c› aras›nda aktar›lmaktad›r.

Önemli!
Aero-868/Aero-868 Plus, sadece Proline-868 elektronik telsiz
sisteminin telsiz alıcıları ile ba¤lantılı olarak çalıflır.

Manuel kullan›m bir el/duvar vericisi üzerinden sa¤lanmaktad›r.
Bu özellik teslimat kapsam›na dahil de¤ildir.

Aero-868 Plus’un özellikleri
Aero-868 Plus, ek bir enerji deposu ve ek bir günefl enerjisi
hücresi ile donat›lm›flt›r.

Aero-868 Plus, tenteler ve jaluziler için uygundur.

Öneri: Günefl fonksiyonunu devre d›fl› b›rakmak için, lütfen
Aero-868/Aero-868 Plus ile ba¤lant›l› olarak bir
LumeroTel ya da VarioTel Plus el vericisi kullan›n.

Güvenlik uyar›lar›
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Function

Cihaz›n çal›flmas›

Ifl›k yo¤unlu¤u ve rüzgar h›z› düzenli aral›klarla ölçülerek nominal
de¤erlerle karfl›laflt›r›l›r.

Parlakl›k ayarlanm›fl de¤erden yüksekse ➩ Gecikme süresinden
(Bekleme süresi yak. 5 dak) sonra tente d›flar›

hareket eder (sar›
LED yan›p söner).

Parlakl›k ayarlanm›fl de¤erden düflükse ➩ Bekleme süresinden
(Bekleme süresi yak. 15 dak) sonra tente içeri

hareket eder ya da
içeri  konumda kal›r.

Rüzgar de¤eri ayarlanm›fl de¤erden yüksekse ➩ Tente içeri hareket
eder ya da içeri
konumda kal›r ve
yaklafl›k 15 dakika
boyunca bloke edilir.
(k›rm›z› LED yan›p
söner).

Ö¤retilmifl olan el vericisindeki sürgülü flalter ile Aero-868/
Aero-868 Plus’in ›fl›k fonksiyonunu açabilir veya kapatabilirsiniz.
Rüzgar fonksiyonu tüm flalter konumlar›nda aktiftir.

Hareket tufllar›n›n çal›flmas› sürgülü flalterden etkilenmez. Fakat
tufllar rüzgar alarm›nda 15 dakika süreyle bloke olur.

Belirlenmifl uygun kullan›m

Aero-868, sadece tentelerin devreye sokulmas› amac›yla kul-
lan›labilir.

Aero-868, perde ifllevlerini kumanda etmek için de¤il, gölgeleme
için uygundur.
Uyarı: Gövde üzerinde buharlaflma belirtileri görülebilir

Aero-868 Plus, sadece tente ve jaluzilerin devreye sokulmas›
amac›yla kullan›labilir.

Yabanc› cihazlar›n ba¤lanmas› için yetkili sat›c›n›n onay›
gereklidir.

• Lütfen uzaktan kumanda tertibatlar›n›n parazit riski yüksek olan
alanlarda kullan›lmamas›na dikkat ediniz.
(Örn; hastaneler, havalimanlar› …).

• Uzaktan kumanda sadece el vericisi veya al›c›da oluflabilecek bir
fonksiyon ar›zas›n›n kifliler, hayvanlar veya nesneler için tehlike
teflkil etmeyece¤i veya bu risklerin baflka güvenlik tesisatlar› ile
ortadan kald›r›ld›¤› cihaz ve tertibatlarda kullan›labilir.

• Kullan›c›, baflka uzaktan kumanda tertibatlar›n›n veya nihai
tesisatlar›n yol açabilece¤i ar›zalardan korunmufl de¤ildir 
(örn. kurallara uygun bir flekilde ayni frekans alan›nda
çal›flt›r›lan uzaktan kumandal› tertibatlar).

• Uzaktan kumanda alicisini sadece üretici taraf›ndan müsaade
edilmifl cihaz ve tertibatlara ba¤lay›n›z.

sar› LED
(Ifl›k de¤eri)

k›rm›z› LED
(Rüzgar
de¤eri)

yeflil LED
(Gönderme)

ASAGI
Tuflu
(Günefl
sembolü) YUKARI Tuflu

(Rüzgar sembolü)

Fonksiyon
Ayar›

Uyar›: Montaj yatay konumda olmalidir.
Isik toplayicisi üstte
Rüzgar denetçisi altta.
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“Manuel” flalter konumunda çal›flma (el vericisi)

El vericisindeki YUKARI-STOP-ASAGI tuflu ve Aero-868’deki
YUKARI-ASAGI tufllar› aktiftir.

– Rüzgar denetimi aktiftir

– Günefl korumas› aktiftir.

Aero-868/Aero-868 Plus’un flarj edilmesi
Aero-868/Aero-868 Plus flarj edilmemifl durumda teslim
edilmektedir.
1. Aero-868/Aero-868 Plus‘i çal›flt›rmaya bafllamadan önce en az

30 dakika bir lamban›n alt›nda tutun veya hareket tufluna en az
1 dakika boyunca bas›n.

Uyar›: Hareket tufllar› iki kademelidir.
Birinci kademe monte edilmifl bir montaj hücresindeki enerjiyi
enerji deposuna iletir.
‹kinci kademe ise hareket komutunu uygular.

Aero-868/Aero-868 Plus’un tan›t›lmas›

Ön koflul: Tentenin son konumlar› ayarlanm›fl, bir verici
tan›t›lm›flt›r.

Ö¤retme modunun bafllat›lmas›

1. Perde 2 dakika
boyunca
yukar› ve
afla¤› do¤ru
hareket eder.

Min. 3 san.

elero

2.

3.

STOP

STOP

Perde yukar›
ç›kmaya bafl-
lad›ktan sonra
derhal
YUKARI-tufluna
bas›n›z (rüzgar
sembolü).

Perde yukar›
ç›kmaya bafl-
lad›ktan sonra
derhal ASAGI-
tufluna bas›n›z
(günefl sem-
bolü).

Ö¤retilmifl verici
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“Manuel” flalter konumunda çal›flma (el vericisi)

El vericisindeki YUKARI-STOP-ASAGI tuflu ve Aero-868’deki
YUKARI-ASAGI tufllar› aktiftir.

– Rüzgar denetimi aktiftir

– Günefl korumas› devrediflidir.

Yar› Otomatik
Aero-868/Aero-868 Plus cihaz›n›z OTOMAT‹K modundad›r.
Tan›t›lm›fl el vericinizde bir tufla bast›¤›n›z anda al›c› yar›
otomatik moda geçer.

Yar› otomatik moddan ç›k›lmas›:
– Bir eflik de¤eri afl›ld›¤›nda/veya bu de¤erin çok alt›nda

kal›nd›¤›nda sistem kendili¤inden OTOMAT‹K moda geçer. 
Sistem içeri girer/d›flar› ç›kar.
veya

– Vericinizin kaymal› flalterini k›sa bir süreli¤ine MANUEL moda,
ard›ndan da OTOMAT‹K moda geçirin.
Sistem içeri girer.

Mod Ayar› (Tente, panel perde, stor)

Aero-868/Aero-868 Plus üç farkl› modda çal›flt›r›labilir.

Bu modlar› art arda devreye sokabilirsiniz.

Yeflil LED’lerin yan›p sönmesine bakarak, Aero-868/Aero-868
Plus cihaz›n›n hangi modda oldu¤unu saptayabilirsiniz.

Teslimde tente modu ayarl›d›r.

OEM versiyonlar›nda baflka bir mod da ayarlanabilir.

Tente modu

Geçerli günefl ölçüm de¤eri 1’den 0’a (akflam›n geç saatleri) 
ya da geçerli ›fl›k de¤eri 0’dan 1’e (sabah›n erken saatleri)
geçti¤i durumda tente otomatik olarak içeri girer.

Panel perde modu (sadece Aero-868 Plus modelinde)

erdeyi akflamlar› da kapal› tutmak için, perdeyi kumanda aletiniz
ya da saatiniz arac›l›¤›yla manuel olarak kapat›n.

Bu durumda 1’den 0’a (akflam geç saatleri) veya 0’dan 1’e
(sabah›n erken saatleri) olan geçerli ›fl›k ölçüm de¤erleri geçiflle-
ri dikkate al›nmayacakt›r.

Perde bütün gece kapal› kalacakt›r.

Ertesi gün döndürme pozisyonu (jaluzi) ya da havaland›rma
pozisyonu (stor) için çal›flt›rma ayarlar› otomatik olarak
uygulanacakt›r.

Stor modu (sadece Aero-868 Plus modelinde)

Stor manuel olarak, saat ile veya karanl›k fonksiyonu ile en alt
konuma getirildi¤inde, ›fl›k fonksiyonu (ayarl› ›fl›k de¤erlerine göre
hareket geçme) kapat›l›r.
1’den 0’a (akflam geç saatleri) veya 0’dan 1’e (sabah›n erken
saatleri) 

olan geçerli ›fl›k sensörü ölçüm de¤erleri geçiflleri dikkate
al›nmayacakt›r.

Ifl›k fonksiyonunu farkl› yöntemlerle tekrar devreye sokabilirsiniz:

– Manuel YUKARI hareket komutu (Aero-868/Aero-868 Plus
üzerindeki tufl) ile perde en üst konuma kadar hareket eder.

– Saat komutuyla perde en üst konuma kadar hareket eder.

– Sürgülü flalterinin OTOMAT‹K moddan MANUEL moda,
ard›ndan tekrar OTOMAT‹K moda getirilmesiyle.

Modun de¤ifltirilmesi
Aero-868/Aero-868 Plus cihaz›n›n alt k›sm›nda bir kademeli flalter
bulunmaktad›r. 

1. Bu kademeli flalteri küçük bir tornavida yard›m›yla fonksiyon
konumuna ayarlar›n.

2. YUKARI ve AfiA⁄I tuflunu en az 3 saniye boyunca bas›l›
tutun.
Yan›p sönen yeflil LED’lere bakarak, Aero-868/Aero-868 Plus
cihaz›n›n hangi modda oldu¤unu saptayabilirsiniz:
Çal›flma modu yan›p sönen ›fl›klarla gösterilir.

Yeflil LED 1 kez yan›p sönerse W Tente modu 
Yeflil LED 2 kez yan›p sönerse W Panel perde modu
Yeflil LED 3 kez yan›p sönerse W Stor modu

Ayarlanan mod her telsiz sinyali iletimi ile yan›p sönen yeflil LED
ile gösterilir (dakikada 1 kez LED yan›p sönme biçiminde).
Kademeli flalteri fonksiyon modundan tekrar seçti¤iniz bir de¤ere
ayarlay›n.

Not!

Stor modu deste¤i al›c›n›n yaz›l›m sürümüne
ba¤l›d›r.
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Plus’un sabitleme olanaklar›

a
Duvar braketi 90°
döndürülmüfl

Duvar braketi 180°
döndürülmüfl

Direk ve köflelere sabitleme 
(Aero, Aero-868/Aero-868 Plus)
Özel aksesuar
(Ürün-No.24 269.0201)

Tan›t›lm›fl Aero-868/Aero-868 Plus’un silinmesi

Aero-868/Aero-868 Plus, al›c›dan silinmifltir.

1. Ayn› anda
YUKARI ve
ASAGI tuflu-
na bas›n.
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Yeflil LED
(gönderme)
k›sa süre için
söner.

Min.3 san.

2. Perdeyi el vericisi ile orta pozisyona getirin.

3. Rüzgar çark›n› döndürün.
Perde hemen içeri/yukar› hareket eder. 
Ayarlanan nominal rüzgar de¤eri afl›l›rsa/de¤erin alt›na inilirse
W K›rm›z› LED yan›p söner.

‹fllemi 5 dakika içinde istedi¤iniz s›kl›kta tekrarlayabilirsiniz.

Uyar›: “Normal” çal›flma s›ras›nda, LED’ler her 5 saniyede bir
yan›p söner ve bununla birlikte eflik de¤erine
ulafl›ld›¤›/de¤erin afl›ld›¤›n› gösterir.

Uyar›!

Tentenin d›flar› hareket etmesi veya jaluzinin
hareket etmesi nedeniyle yaralanma tehlikesi vard›r. 

Test modu 5 dakika etkin konumdad›r. Bu süre
k›salt›lamaz.
Sistemin hareket alan›ndan uzak durun.

Ön cephedeki yükselen rüzgarlar ya da anafor
 rüzgarlar› sistemin zarar görmesine neden olabilir.

Aero-868/Aero-868 Plus bunlar› belirleyemez.

Montaj pozisyonunuzu seçerken lüften bu uyar›y›
 dikkate al›n.

Uyar›: Öngörülen montaj konumuna monte etmeden önce 
Aero-868/Aero-868 Plus’›n ve al›c›n›n sorunsuz bir
flekilde çal›fl›p çal›flmad›¤›n› kontrol edin. Aero-868/
Aero-868 Plus ç›k›nt›l› yerlerin alt›na monte edilmemelidir.

Duvar braketi

Aero-868/Aero-868 Plus’› hareketli duvar braketi ile çat›ya ya da
cepheye sabitleyebilirsiniz.
Duvar braketi tespit çal›flmalar› için –5° ila 180° aras›nda hareket
edebilmektedir. Pozisyonun ayarlanmas›ndan sonra bu braket
ayar›n de¤iflmemesi için emniyete al›nmal›d›r (bkz.civata a).

Günefle karfl› koruma fonksiyonunun kontrol edilmesi
(Test modu)
Ön koflul: Perde içeri hareket etmifl olmal›d›r.

Test modunda gecikme süreleri k›sal›r. Bu sayede ayarlanan ›fl›k
de¤erinin afl›lmas› ya da alt›na inilmesi durumunda sisteminizin
hareketini test edebilirsiniz.

1. Yeflil LED yan›p sönmeye bafllayana kadar en az 3 saniye
boyunca YUKARI tufluna (rüzgar sembolü) bas›n.
Test modu 5 dakika boyunca aktif kal›r, ancak LED söner.

2. Ifl›k sensörünü 5 dakika boyunca bir el feneri ile ayd›nlat›n. 
Ayarlanan nominal ›fl›k de¤eri afl›l›rsa W Perde hemen
d›flar›/afla¤› hareket eder.

Ifl›k de¤eri ayarlanan eflik de¤erine ulafl›rsa/eflik de¤erini aflar-
sa W Sar› LED yan›p söner.
Ayarlanan nominal ›fl›k de¤erinin alt›na inilirse W Perde 
15 saniye sonra içeri/yukar› hareket eder.

‹fllemi 5 dakika içinde istedi¤iniz s›kl›kta tekrarlayabilirsiniz.

“Normal” çal›flma s›ras›nda, LED’ler her 5 saniyede bir yan›p
söner ve bununla birlikte eflik de¤erine ulafl›ld›¤›/de¤erin afl›ld›¤›n›
gösterir.

Uyar›!

Tentenin d›flar› hareket etmesi veya jaluzinin
hareket etmesi nedeniyle yaralanma tehlikesi vard›r. 

Test modu 5 dakika etkin konumdad›r. Bu süre
k›salt›lamaz.
Sistemin hareket alan›ndan uzak durun.

Rüzgar fonksiyonunun kontrol edilmesi (Test modu)
Ön koflul: Perde içeri hareket etmifl olmal›d›r.

Test modunda gecikme süreleri k›sal›r. Bu sayede ayarlanan
rüzgar de¤erinin afl›lmas› ya da alt›na inilmesi durumunda
sisteminizin hareketini test edebilirsiniz.
Nominal rüzgar de¤eri test aflamas› s›ras›nda otomatik olarak en
düflük de¤ere ayarlan›r ve test aflama süresinin dolmas›ndan
sonra (5 dakika) eski de¤erine geri getirilir.

1. Yeflil LED yan›p sönmeye bafllayana kadar en az 3 saniye
boyunca YUKARI tufluna (rüzgar sembolü) bas›n.
Test modu 5 dakika boyunca aktif kal›r, ancak LED söner.

Uyar›!

Tentenin d›flar› hareket etmesi veya jaluzinin
hareket etmesi nedeniyle yaralanma tehlikesi vard›r. 
Test modu 5 dakika etkin konumdad›r. Bu süre
k›salt›lamaz.
Sistemin hareket alan›ndan uzak durun.

Esik de¤erlerinin ayarlanmas›
Aero-868/Aero-868 Plus’in alt taraf›nda günefl ve rüzgar için bir
kademe flalteri bulunmaktad›r. fialter birçok kademeye sahiptir, bu
kademeler ufak bir tornavida ile ayarlanabilir

OFF W Ifl›k fonksiyonu devre d›fl› b›rak›lm›flt›r
Kademe 1 W Az ›s›kta tentenin d›flar›  sürülmesi

Günes Kademe 2 ila 14W Ara kademe
Kademe 7 W Fabrika ayar›
Kademe 15 WGünefl tepedeyken tentenin d›flar›

sürülmesi

Fonksiyon W Mod de¤ifltirme
Kademe 1 W Az rüzgarl› havada tentenin içeri 

sürülmesi
Rüzgar Kademe 2 ila 10W Ara kademe

Kademe 4 W Fabrika ayar›
Kademe 11 W Çok rüzgarl› havada tentenin 

içeri sürülmesi



Hata Nedeni Giderilmesi

• Tente manuel  • Rüzgar alarm› • Rüzgar kilidinin  
iºletimde  aç›lmas›n› (15 dakika) 
otomatik olarak bekleyin ya da flebeke
içeri giriyor gerilimini k›sa süre 

için kapat›n.
• Kötü uzaktan kumanda  • Aero-868/  

ba¤lant›s› Aero-868 Plus‘in
konumunu de¤ifltiriniz

• El vericisi   • Rüzgar alarm› aktiftir • Bekleyiniz (15 dakika)
üzerinden • El vericisindeki pil • Pili de¤ifltiriniz
hareket komutu boflalm›flt›r
verilemiyor • Motorda gerilim yoktur • Gerilimi kontrol edin 

ve/veya motor afl›r› ya da motoru so¤utun.
›s›nm›flt›r

• Tente rüzgarda  • Rüzgar eflik de¤eri  • Do¤ru de¤eri 
içeri girmiyor yanl›fl ayarlanm›flt›r ayarlay›n›z

• Rüzgar çark› ar›zal›d›r • De¤ifltirin

• Tente güneste  • Yanl›fl eflik ayarlanm›flt›r • Do¤ru de¤eri 
d›flar› ç›km›yor ayarlay›n›z 

• Rüzgar alarm› halen aktiftir • Bekleyiniz
• Manuel iºletim devrededir • Otomatik iflletimi 

ayarlay›n›z 
• Kötü uzaktan kumanda  • Aero-868/ 

ba¤lant›s› Aero-868 Plus‘in 
konumunu de¤ifltiriniz

• Ifl›k sensörü kirlenmifltir • Is›k sensörünü 
temizleyiniz

• GÜNES eflik de¤eri • Kademeyi ayarlay›n›z
(OFF kademesi)

• Al›c›, yeni bir • Aero-868/Aero-868 Plus • Aero-868/
Aero-868/ henüz tan›t›lmam›fl. Aero-868 Plus’i silin
Aero-868 Plus’i
alm›yor

Bak›m
Aero-868/Aero-868 Plus kolay eriflilebilir durumda olmal› ve üzeri
kaplat›lmamal›d›r.

Aero-868/Aero-868 Plus bak›m gerektirmez, ancak üst gövdesi
arada s›rada nemli bir bezli temizlenmelidir.

Teknik veriler
Besleme Günefl enerjisi
Is› alan› –25 °C ila +60 °C
Alg›lama aç›s› (›fl›k sensörü) 150°
Koruma türü IP 43
Dalga frekans› 868,3 MHz
Bekleme süresi Aero-868 ~ 8 saat
Bekleme süresi Aero-868 Plus ~ 16 saat

20
18 100.6401

Teknik de¤ifliklikler yapma hakk› sakl›d›r
12/08

elpa
elektrik pancur tic.

Postane 
Mah.G.46.Sok.
Tellikent 20, Pk. 40
81700 Tuzla

Tel. (90) 21 64 46 00 04
Fax (90) 21 64 46 00 05
elpa@bilgeonaline.com
www.elero.com.tr

elero GmbH
Antriebstechnik

Linsenhofer Straße 59–63
D-72660 Beuren
Telefon (0 70 25) 13-01
Telefax (0 70 25) 13-212

Telefon (0 70 25) 13-01
Telefax (0 70 25) 13-212
info@elero.de
www.elero.com


