S TA P P E N O M D E E I N D P O S I T I E S VA N D E F M S M O T O R
IN TE STELLEN

S TA P 2

S TA P 1

2A

Bij het instellen van de eindposities
van de motor moet de motor bij
voorkeur in hangende positie
worden geplaatst. Zorg ervoor
dat de voorlopers van het
systeem in ‘open’ positie staan,
d.w.z. de beoogde positie waar
u de voorloper wilt laten stoppen
als het gordijn open is.

2B

2C

•	Verwijder de witte kap van de motor en zorg ervoor dat de twee knoppen
aan de onderkant van de motor zichtbaar zijn (2A).
• Zorg ervoor dat de twee gekleurde wielen (op de foto afgebeeld als roodwit-rood wielen) in ‘neutrale’ positie staan. Dit is de positie waarbij de
inkepingen in elk van de drie wielen in één lijn staan. Dit is de zogenaamde
‘nulsituatie’ (2C). De motor wordt standaard geleverd met deze instelling.
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3A

3B

3C

•	Schakel de stroom in.
• Druk één van de knoppen in en draai deze om te controleren welke knop
gebruikt moet worden om de voorlopers in gesloten of open positie in te
stellen.
• Omdat de voorlopers nu al in open positie staan hoeft u alleen nog de
instellingsknop voor de gesloten positie te kiezen.
• Druk de geselecteerde knop in en draai deze totdat de voorlopers de beoogde
‘gesloten’ positie hebben bereikt.
• Schakel de stroom uit. Druk de geselecteerde knop opnieuw in en draai deze
om de rood-wit-rood wielen in neutrale positie terug te zetten. U hebt nu de
eindposities ingesteld.
• Voor het opslaan van de instellingen moet de veiligheid clip in de middelste
stand worden gezet.

S TA P 4
Om te controleren of de
instellingen juist zijn moeten
de voorlopers met behulp van
de afstandsbediening of de
wandschakelaar naar een open
en gesloten positie bewogen
worden. Als de voorlopers
bijvoorbeeld niet volledig sluiten
in het midden, moet de positie
opnieuw worden ingesteld.

Sluit het systeem opnieuw en u zult zien dat het nu
automatisch stopt op de plaats waar u de limiet, zoals
beschreven in stap 3, heeft ingesteld.
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INSTELLING EINDPOSITIES
VA N D E F M S M O T O R

