
Tente Motoru SunTop-868

Dikkat!

Önemli güvenlik uyar›lar›!
Afla¤›da belirtilen talimatlara uyun.

Elektrik çarpmas› nedeniyle yaralanma tehlikesi.
230 V flebeke ba¤lant›s› yetkili uzman bir personel
taraf›ndan yap›lmal›d›r.

Tertibat› (tente) düzenli aral›klarla afl›nmaya veya
hasarlara yönelik kontrol edin.

Elektrik ba¤lant›lar›n› oluflturuma s›ras›nda, yerel
enerji da¤›t›c›s› kurumun direktiflerine ve VDE 0100
uyar›nca nem
li ve ›slak ortamlara dair talimatlara uyulmal›d›r.

Sadece üzerinde de¤ifliklik yap›lmam›fl elero
orijinal parçalar› kullan›lmal›d›r.

Tesisat tamamen duruncaya kadar insanlar›
tertibat›n uza¤›nda tutun.

Tertibat üzerinde yap›lan her çal›flmada (bak›m, 
cam temizleme) flebeke gerilimini kapat›n.

Montaj öncesi dikkat edilmesi gerekenler:
• Motor, sadece monte edilmifl bir durumda çal›flabilir.

• Ba¤lant› yap›l›rken flebeke gerilimi kapal› olmal›d›r.

• Stor perde, sarma flaft›na tespit edilmelidir.

• Profil boru ile motorun borusu aras›nda yeterli mesafe
olmal›d›r.

• Eksenel bir boflluk kalmas›na dikkat ediniz (1–2 mm) 

Cihaz›n ifllevleri:
• Montaj kablosu veya uzaktan kumanda ünitesi kullan›larak

motorun ilk çal›flt›rma iflleminin yap›lmas›

Fabrika ç›k›fl durumu (‹lk çal›flt›rma modu)

• Son s›n›r pozisyonlar›n›n ayarlanmas›
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Montaj talimat›n› saklay›n!

Motoru monte ettikten sonra bu montaj talimat›n› elektrik 
tesisatç›s›n›n faydalanabilmesi için kabloya tespit edin.

Dikkat!

Profil borular›na montaj

XA Motoru uygun bir adaptör 
ve son s›n›r flalteri bilezi¤i ile 
profil borunun içine yerlefltirin. 

Motorun kablosunu korumal› bir 
flekilde döfleyin, bükmeyin. 

XB Boru tafl›y›c›s›n›, eksenel 
kaymaya karfl› emniyete al›n, 
örne¤in aks tafl›y›c›s›n› vidalay›n 
veya perçinleyin.

Motoru yata¤› içersinde eksenel olarak
sabitleyin!

XC Stor perdeyi flaft›n üzerine tespitleyin!
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Talimatlara Uygun Kullan›m
• Radyo kontrollü uzaktan kumanda üniteleri, parazit faktörünün

yüksek oldu¤u alanlarda kullan›lmamal›d›r. 
(Örn. hastaneler, havaalanlar›. . .).

• Uzaktan kumanda sistemlerinin, el/duvar ünitelerinde veya
al›c›lar›nda meydana gelen fonksiyon ar›zalar› insanlara,
hayvanlara zarar vermemelidir, maddi hasara neden olmamal›d›r
veya tüm bu riskleri bertaraf eden güvenlik tertibatlar›na sahip
cihaz veya tertibatlarla kullan›lmal›d›r.

• ‹flletmeci, kurallara uygun olarak ayn› frekans aral›¤›nda çal›flan
baflka telsiz haberleflme sistemleri veya terminal ekipmanlar›n›n
(Örn. baflka radyo kontrollü uzaktan kumanda sistemi) yol
açabilece¤i parazitlerden korunma flans›na sahip de¤ildir.

• Al›c› üniteyi sadece üretici taraf›ndan müsaade edilen cihaz ve
tertibatlara ba¤lay›n.

Radyo sinyalinin en üst seviyede kullan›m›
•  Anteni bükmeyin.

•  Anteni k›saltmay›n veya uzatmay›n.

•  Sinyal al›m› zay›f oldu¤unda antenin bulundu¤u yeri de¤ifltirin.

•  Anteni olabildi¤ince çevresinde genifl boflluklar bulunan bir
yere koyun.

•  Radyo kontrollü iki motor aras›ndaki uzakl›k 
en az 15 cm olmal›d›r.

Dikkat!

Montaj

Afla¤›da gösterilen montaj uyar›lar›n› takip edin!

–  Motor, insanlar için tehlike oluflturmayacak flekilde
tespit edilmelidir.

–  Motorun montaj› öncesinde, iflletim için gerekli
olmayan tüm kablolar ve düzenekler
ç›kar›lmal›d›r/sökülmelidir.

–  Montaj, iflletim ve tertibattaki çal›flmalarda, 
flebeke geriliminin tüm kutuplar›n›n ayr›labilmesi
olana¤› mevcut olmal›d›r (Hirschmann soketi ve
Hirschmann konektörü veya en az 3 mm kontak
deli¤ine sahip iki kutuplu flalter veya çok kutuplu
ana flalter).

–  Motor, KAPALI ön ayarl› (Totman) bir flalter ile 
kumanda edildi¤i takdirde tufl, 1,50 m’den 
daha yüksek bir yere tak›lmal›d›r ve hareketli
parçalardan ayr› olmal›d›r. 
‹flletim s›ras›nda tertibatlar›n hareket alan›
görülebilmelidir.

–  2,5 m’den daha düflük yükseklikte yer alan
motorun hareketli parçalar› korunmal›d›r.

–  Anma torku ve anma iflletim süresi, çal›flt›r›lan
ürününün gerekliliklerine uygun olmal›d›r. 

–  Lütfen tip levhas›nda yaz›l› teknik verileri dikkate
al›n.

–  Bu motorda (M tipi motor) en küçük boru iç 
çap›n›n 46 mm oldu¤unu dikkate al›n.

–  Motor, üzerine ya¤mur ya¤mayacak flekilde
monte edilmelidir.

–  Motorlar›, patlama tehlikesi bulunan ortamlara
veya mobil tertibatlara (örne¤in araçlar) monte
etmeyin.

–  Çocuklar› kumandalardan (uzaktan kumandadan)
uzak tutun.

Elektrik çarpmas› nedeniyle yaralanma
tehlikesi.

Motor bölgesinde delik delmeyin! 



Yap› Tarzlar›/‹lk Çal›flt›rma/Ba¤lant›lar
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Yap› tarzlar›
Birçok farkl› yap› tarz› bulunmaktad›r:

Yap› tarz›

1. Üst/alt son s›n›r pozisyonlar› serbestçe ayarlanabilir

2. Üst dayanak noktas› sabit, alt son s›n›r pozisyonu serbestçe
ayarlanabilir

3. Üst ve alt dayanak noktalar› sabit

4. Üst son s›n›r pozisyonu serbestçe ayarlanabilir, alt dayanak
noktas› sabit

‹lk çal›flt›rma

Uyar›: Motor, fabrika ç›k›fl› olarak ilk çal›flt›rma modunda sevk
edilmektedir.

Cihaz soketinin ç›kar›lmas› 

Elektrik çarpmas› nedeniyle 
yaralanma tehlikesi.

Cihaz›n soketi tak›l› de¤ilken, 
motor kablosunda flebeke 
gerilimi olmamal›d›r.

Cihaz soketinin ç›kar›lmas›

Motor kablosunu flebeke gerilimi kesilmifl durumdayaken ba¤lay›n.
1. Tornavida ile cihaz soketi kilidini kabloya do¤ru bast›r›n.

2. Soketi çekin.

Cihaz soketinin tak›lmas›

3. fiebeke gerilimi bulunmayan soketi, kilit t›rna¤› yuvas›na oturacak
flekilde tak›n.

Fabrika ç›k›fl
durumu
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Soketin tak›lmas›Soketin ç›kar›lmas›
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Dikkat!
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ProLine için tufllar›n aç›klamas›
Uzaktan kumanda el ünitesi/duvara monte ünite

elero

Auto

LR03 (AAA) --

YUKARI tuflu

DURDURMA
tuflu

AfiA⁄I tuflu

YUKARI tuflu

DURDURMA
tuflu

AfiA⁄I tuflu

Programlama tuflu P
(Cihaz›n arka yüzü)

Programlama tuflu P

3
2
1

3
2
1

elero

Mavi (nötr hatı)  (1)
Siyah  (2)
Kahverengi  (3)
Yeflil-sarı 

fiebeke gerilimi

Montaj kablosu ba¤lant›s›
(sadece ilk çal›flt›rma veya ayarlama ifllemleri için müsaade edilir)

1. 

2.fiebeke gerilimini aç›n.

3
2
1

3
2
1

elero

Mavi (nötr hatı)  (1)
Siyah  (2)
Kahverengi  (3)
Yeflil-sarı 

fiebeke gerilimi

Uzaktan kumanda ba¤lant›s› (Uzaktan kumanda iflletimi)

1. 

2.fiebeke gerilimini aç›n.

Son s›n›r pozisyonlar›n› istedi¤iniz zaman montaj kablosunu
kullanarak ayarlayabilirsiniz.

Lütfen dikkat: Motor, otomatik olarak k›sa bir DURAKLAMA
ile programlama moduna geçti¤ini gösterinceye
kadar kumanda tufllar›ndan birini bas›l› tutun.
Bu durumda son s›n›r pozisyonlar›n›
ayarlayabilirsiniz.

Duvara monte uzaktan
kumanda ünitesinin arka yüzü

3. Motor k›sa bir süreyle yukar› ve afla¤› do¤ru hareket eder.

Motor uzaktan kumanda modundad›r.

Uzaktan kumanda ünitesini tan›tma ifllemini yapabilirsiniz.

Sadece ilk çalflt›rma ifllemi s›ras›nda

n

n

nn

Alt dayanak noktas›

Üst dayanak noktas›

Sarma flaft›Stor perde
Tente kumafl›
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Uzaktan kumanda ünitesinin tan›t›lmas›/Baflka
uzaktan kumanda ünitelerinin tan›t›lmas›

Uzaktan kumanda ünitesinin tan›t›lmas›
Tan›tma iflleminin yap›labilmesi Motor, uzaktan kumanda 
için gerekli ön koflullar: çal›flma modunda bulunmal›d›r.

Son s›n›r pozisyonlar›n›n ayar-
lanm›fl olmas› gerekmektedir.
Son s›n›r pozisyonlar›n›n ayar-
lanmam›fl olmas› halinde stor
perde flaftan sökülecektir.

K›sa bir elektrik kesintisinden sonra motor 5 dakika süreyle
tan›tma ifllemi için haz›r konumda bulunmaktad›r.

1.fiebeke gerilimini kapat›p aç›n.

DURDURMA

elero

elero

elero

3.Yukar› do¤ru hareket bafllad›¤›nda derhal YUKARI tufluna
bas›n.

4. Afla¤› do¤ru hareket bafllad›¤›nda derhal AfiA⁄I tufluna bas›n.
Motor durur.
Uzaktan kumanda ünitesini tan›tma ifllemi tamamlanm›flt›r.

LR03 (AAA) --

L

Auto

Auto

2.Uzaktan kumandan›n üzerindeki programlama tuflu P’ye bas›n.
Motor yaklafl›k 2 dakika boyunca yukar› ve afla¤› do¤ru
hareket eder.

DURDURMA

Uzaktan kumanda ünitesi tan›tma modunun
durdurulmas›
Q bkz. uzaktan kumanda ünitesi kullan›m talimat›

Baflka uzaktan kumanda ünitelerinin tan›t›lmas›

En fazla 16 adet uzaktan kumanda ünitesi tan›t›labilir.

Baflka uzaktan kumanda ünitelerini tan›tmak için ad›m 1’den
bafllay›n
veya

DURDURMA

DURDURMA

elero

elero

elero

3. Yukar› do¤ru hareket bafllad›¤›nda derhal YUKARI tufluna
bas›n.

4. Afla¤› do¤ru hareket bafllad›¤›nda derhal AfiA⁄I tufluna bas›n.
Motor durur.
Uzaktan kumanda ünitesini tan›tma ifllemi tamamlanm›flt›r.

LR03 (AAA) --

L

Auto

Auto

2. Efl zamanl› olarak bas›n:
Tan›t›lm›fl uzaktan kumanda ünitesi üzerindeki YUKARI ve
AfiA⁄I tufllar›n› ve programlama tuflu P’yi en az 3 sn. boyunca
bas›l› tutun.
Motor yaklafl›k 2 dakika boyunca yukar› ve afla¤› do¤ru
hareket eder.

Auto

en az 3 sn.

Tan›t›lm›fl uzaktan kumanda ünitesi

Yeni uzaktan 
kumanda ünitesi

Yeni uzaktan 
kumanda ünitesi

+

1.fiebeke geriliminin aç›lmas›/kapat›lmas›
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Son s›n›r pozisyonlar›n›n ayarlanmas›
Yap› tarz› 1: Üst/alt son s›n›r pozisyonlar› serbestçe ayarlanabilir

Yap› tarz› 1: Üst/alt son s›n›r pozisyonlar› serbestçe
ayarlanabilir

1. Stor perdeyi üst dayanak noktas›n›n 5 cm kadar önünde
duracak flekilde yukar› kald›r›n.
Motor, k›sa bir DURAKLAMA'n›n ard›ndan harekete geçer.

DURDURMA

3. Motor otomatik olarak duruncaya kadar AfiA⁄I tuflunu bas›l›
tutun.
Üst son s›n›r pozisyonu ayarlanm›flt›r.

5. Tertibat›, ayarlamak istedi¤iniz alt son s›n›r pozisyonuna
getirin.

Tufllar› kullanarak düzeltme yapabilirsiniz.

Uyar›: Do¤ru ba¤lant›ya dikkat edin.
(Montaj kablosu veya uzaktan kumanda iflletimi)

DURDURMA

6. Motor otomatik olarak duruncaya kadar YUKARI tuflunu bas›l›
tutun.
Alt son s›n›r pozisyonu ayarlanm›flt›r.

Son s›n›r poziyonlar›n› ayarlama ifllemi tamamlanm›flt›r.

elero

Auto

elero

Auto

elero

Auto

elero

Auto

elero

Auto

2. Tekrar YUKARI tufluna bas›n.
Tertibat›, ayarlamak istedi¤iniz üst son s›n›r pozisyonuna
getirin.

Tufllar› kullanarak düzeltme yapabilirsiniz.

4. AfiA⁄I tufluna tekrar bas›n.
Stor perdeyi ayarlamak istedi¤iniz alt son s›n›r pozisyonunda
biraz daha yukar›da duracak flekilde indirin.
Motor, k›sa bir DURAKLAMA'n›n ard›ndan harekete geçer.

elero

Auto

DURDURMA

DURDURMA

Uyarı: Panjur koruması, ancak panjurun tam ve kesintiye
u¤ramamıfl flekilde yukarı ve afla¤ı hareket etmesinden
sonra adapte olunur.



Son s›n›r pozisyonlar›n›n ayarlanmas›
Yap› tarz› 2: Üst dayanak noktas› sabit/alt son s›n›r

pozisyonu serbestçe ayarlanabilir
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5. Tertibat›, ayarlamak istedi¤iniz alt son s›n›r pozisyonuna
getirin.

Tufllar› kullanarak düzeltme yapabilirsiniz.

DURDURMA

6. Motor otomatik olarak duruncaya kadar YUKARI tuflunu bas›l›
tutun.
Alt son s›n›r pozisyonu ayarlanm›flt›r.

Son s›n›r poziyonlar›n› ayarlama ifllemi tamamlanm›flt›r.

elero

Auto

elero

Auto

4. AfiA⁄I tufluna tekrar bas›n.
Stor perdeyi ayarlamak istedi¤iniz alt son s›n›r pozisyonunda
biraz daha yukar›da duracak flekilde indirin.
Motor, k›sa bir DURAKLAMA'n›n ard›ndan harekete geçer.

elero

Auto

1. Stor perdeyi üst dayanak noktas›n›n 5 cm kadar önünde
duracak flekilde yukar› çekiniz.
Motor, k›sa bir DURAKLAMA'n›n ard›ndan harekete geçer.

DURDURMA

3. Motor otomatik olarak duruncaya kadar AfiA⁄I tuflunu bas›l›
tutun.
Üst son s›n›r pozisyonu ayarlanm›flt›r.

Yap› tarz› 2: Üst dayanak noktas› sabit/alt son s›n›r
pozisyonu serbestçe ayarlanabilir

Uyar›: Do¤ru ba¤lant›ya dikkat edin.
(Montaj kablosu veya uzaktan kumanda iflletimi)

elero

Auto

elero

Auto

elero

Auto

2. Tekrar YUKARI tufluna bas›n.
Tertibat› üst dayanak noktas›na kadar kald›r›n.

Dayanak noktas›na ulafl›ld›¤›nda motor otomatik olarak devre-
den ç›kar.

DURDURMA

DURDURMA

DURDURMA
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Yap› tarz› 3: Üst ve alt dayanak noktalar› sabit

1. Stor perdeyi üst dayanak noktas›n›n 5 cm kadar önünde
duracak flekilde yukar› çekiniz.
Motor, k›sa bir DURAKLAMA'n›n ard›ndan harekete geçer.

DURDURMA

3. Motor otomatik olarak duruncaya kadar AfiA⁄I tuflunu bas›l›
tutun.
Üst son s›n›r pozisyonu ayarlanm›flt›r.

5. Tertibat› alt dayanak noktas›na kadar indirin.

Dayanak noktas›na ulafl›ld›¤›nda motor otomatik olarak
devreden ç›kar.

Uyar›: Do¤ru ba¤lant›ya dikkat edin.
(Montaj kablosu veya uzaktan kumanda iflletimi)

DURDURMA

6. Motor otomatik olarak duruncaya kadar YUKARI tuflunu bas›l›
tutun.
Alt son s›n›r pozisyonu ayarlanm›flt›r.

Son s›n›r poziyonlar›n› ayarlama ifllemi tamamlanm›flt›r.

elero

Auto

elero

Auto

elero

Auto

elero

Auto

elero

Auto

2. Tekrar YUKARI tufluna bas›n.
Tertibat› üst dayanak noktas›na kadar kald›r›n.

Dayanak noktas›na ulafl›ld›¤›nda motor otomatik olarak
devreden ç›kar.

4. AfiA⁄I tufluna tekrar bas›n.
Stor perdeyi, alt dayanak noktas›ndan biraz daha yukar›da
duracak flekilde indirin.
Motor, k›sa bir DURAKLAMA'n›n ard›ndan harekete geçer.

elero

Auto

Son s›n›r pozisyonlar›n›n ayarlanmas›
Yap› tarz› 3: Üst ve alt dayanak noktalar› sabit

DURDURMA

DURDURMA

DURDURMA

DURDURMA



Son s›n›r pozisyonlar›n›n ayarlanmas›
Yap› tarz› 4: Üst son s›n›r pozisyonu serbestçe

ayarlanabilir/alt dayanak noktas› sabit
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Yap› tarz› 4: Üst son s›n›r pozisyonu serbestçe
ayarlanabilir/alt dayanak noktas› sabit

1. Stor perdeyi üst dayanak noktas›n›n 5 cm kadar önünde
duracak flekilde yukar› kald›r›n.
Motor, k›sa bir DURAKLAMA'n›n ard›ndan harekete geçer.

DURDURMA

3. Motor otomatik olarak duruncaya kadar AfiA⁄I tuflunu bas›l›
tutun.
Üst son s›n›r pozisyonu ayarlanm›flt›r.

5. Tertibat› alt dayanak noktas›na kadar indirin.

Dayanak noktas›na ulafl›ld›¤›nda motor otomatik olarak
devreden ç›kar.

Uyar›: Do¤ru ba¤lant›ya dikkat edin.
(Montaj kablosu veya uzaktan kumanda iflletimi)

DURDURMA

6. Motor otomatik olarak duruncaya kadar YUKARI tuflunu bas›l›
tutun.
Alt son s›n›r pozisyonu ayarlanm›flt›r.

Son s›n›r poziyonlar›n› ayarlama ifllemi tamamlanm›flt›r.

elero

Auto

elero

Auto

elero

Auto

elero

Auto

elero

Auto

2. Tekrar YUKARI tufluna bas›n.
Tertibat›, ayarlamak istedi¤iniz üst son s›n›r pozisyonuna
getirin.

Tufllar› kullanarak düzeltme yapabilirsiniz.

4. AfiA⁄I tufluna tekrar bas›n.
Stor perdeyi, alt dayanak noktas›ndan biraz daha yukar›da
duracak flekilde indirin.
Motor, k›sa bir DURAKLAMA'n›n ard›ndan harekete geçer.

elero

Auto

Ara pozisyona 1 getirme
Q bkz. uzaktan kumanda ünitesi kullan›m talimat›

Ara pozisyona 2 getirme
Q bkz. uzaktan kumanda ünitesi kullan›m talimat›

Ara pozisyonu 1 silme
Q bkz. uzaktan kumanda ünitesi kullan›m talimat›

Ara pozisyonu 2 silme
Q bkz. uzaktan kumanda ünitesi kullan›m talimat›

DURDURMA

DURDURMA

DURDURMA



Hata Muhtemel nedeni Giderilmesi

• Uzaktan kumanda ünitesi • Ba¤lant› hatas› • Ba¤lant›lar› kontrol edin
tan›tma modu bafllat›lam›yor • Motorda flebeke gerilimi yok • fiebeke gerilimini kontrol edin

• Zaman afl›ld› (5 dak.) • fiebeke gerilimini kapat›p aç›n
• Termik koruma devreye girdi • Motoru bir süre so¤maya b›rak›n
• Uzaktan kumanda ünitesinde pil yok • Uzaktan kumanda ünitesini kontrol edin 

(LED lambas› yanmal›d›r)

• Uzaktan kumanda ünitesi • YUKARI/AfiA⁄I hareket ettirme tufllar›na çok geç • Uzaktan kumanda ünitesi tan›tma modunu 
tan›t›lam›yor bas›ld›. Zaman aral›¤›na (1 saniye) dikkat edin yeniden bafllat›n

• Uzaktan kumanda ünitesi tan›t›lm›fl durumda • DURDURMA tufluna bas›n

• Uzaktan kumanda ünitesi  • fiebeke cereyan› aç›ld›ktan sonraki • fiebeke gerilimini
üzerindekiher iki tufla zaman aral›¤› (5 dak.) afl›ld› kapat›p aç›n
bas›ld›¤›nda motor tepki • Motorda flebeke gerilimi yok • fiebeke ba¤lant›s›n› kontrol edin
vermiyor • Uzaktan kumanda ünitesi tan›t›lmam›fl • Uzaktan kumanda ünitesini tan›t›n

• Motor tepki vermiyor • Termik koruma devreye girdi • Motoru bir süre so¤maya b›rak›n

• Motor hareket ederken • Son s›n›r pozisyonlar› ayarlanmam›fl • Son s›n›r pozisyonlar›n› ayarlay›n
birden duruyor

• Motor, son s›n›r • Tesadüfi motor hareketi • Son s›n›r pozisyonlar›n› silin
pozisyonlar›n› tan›m›yor • Son s›n›r pozisyonuna/dayanak noktas›na Son s›n›r pozisyonlar›n› yeniden ayarlay›n

olan hareket yolu çok k›sa • Motor k›sa süreli DURMA aflamas›na kadar 
hareket etmelidir

Hata arama

Son s›n›r pozisyonlar›n›n de¤ifltirilmesi/silinmesi
Hata aramaya dair uyar›lar

Son s›n›r pozisyonlar›n›n uzaktan kumanda ünitesi
kullan›larak de¤ifltirilmesi/silinmesi

2. Stor perdeyi orta pozisyona getirin.

elero

Auto

3
2
1

3
2
1

elero

Mavi (nötr hatı)  (1)
Siyah  (2)
Kahverengi  (3)
Yeflil-sarı 

fiebeke gerilimi

Son s›n›r pozisyonlar›n›n montaj kablosu kullan›larak
de¤ifltirilmesi/silinmesi

elero

Auto yaklafl›k 
5 saniye

1. fiebeke gerilimini aç›n.

2. Stor perdeyi orta pozisyona getirin.
Motor, silme ifllemi için haz›r konumdad›r.

yaklafl›k 
5 saniye

3. Montak kablosundaki her iki tufla efl zamanl› olarak bas›n.
Yaklafl›k 5 saniye sonra motor bir miktar yukar› ve afla¤› do¤ru
hareket eder.

Son s›n›r pozisyonlar›n› silme ifllemi tamamlanm›flt›r.

Son s›n›r pozisyonlar›n› yeniden ayarlayabilirsiniz.

elero

Mavi (nötr hatı)  (1)
Siyah  (2)
Kahverengi  (3)
Yeflil-sarı 

fiebeke gerilimi

1. fiebeke gerilimini kapat›p aç›n.
K›sa bir elektrik kesintisinden sonra motor 5 dakika süreyle
silme ifllemi için haz›r konumda bulunmaktad›r.

3. Efl zamanl› olarak YUKARI ve AfiA⁄I tufllar›na bas›n.
Yaklafl›k 5 saniye sonra motor bir miktar yukar› ve afla¤› do¤ru
hareket eder.

Son s›n›r pozisyonlar›n› silme ifllemi tamamlanm›flt›r.
Son s›n›r pozisyonlar›n› yeniden ayarlayabilirsiniz.

Uzaktan kumanda ünitelerinin tek olarak silinmesi
Q bkz. kumanda ünitesi kullan›m talimat›

Tüm uzaktan kumanda ünitelerinin silinmesi
Q bkz. kumanda ünitesi kullan›m talimat›

3
2
1

3
2
1
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