
Pro nastavení aktuálního času 
na hodinách vyberte tlačítkem
„SET“ na displeji zobrazení „1“

Pro nastavení času otevírání 
vyberte tlačítkem „SET“
zobrazení „2t:OP“

Pro nastavení času zavírání 
vyberte tlačítkem „SET“
zobrazení „3t:OP“

Pro nastavení otevírání/zavírání 
senzorem vyberte tlačítkem „SET“

zobrazení „4   L“

Pro zapnutí funkce časovače 
vyberte tlačítkem „SET“
zobrazení „5t:OF“

Pro zapnutí funkce senzoru
vyberte tlačítkem „SET“
zobrazení „6t:OF“

Pro zapnutí funkce je
zobrazení „5t:ON“

Pro zapnutí funkce je
zobrazení „6t:ON“

„OP: 0“= Otevírá při větší tmě 
„OP: 9“= Otevírá při větším světle 
0 - 9 nastavení intenzity světla

„CL: 0“= Zavírá při větším světle
„CL: 9“= Zavírá při větší tmě 
0 - 9 nastavení intenzity světla

Výběr hodnot
pro potvrzení „SET“

Výběr nastavení:
„+“ = povolení
„-“ = vypnutí

Výběr nastavení:
„+“ = povolení
„-“ = vypnutí

Nastavení hodin bliká
(výběr aktuálního času)

Uložení hodin potvrďte „SET“

Nastavení hodin bliká
(výběr času pro otevírání)
Uložení hodin potvrďte „SET“

Nastavení hodin bliká
(výběr času pro zavírání)
Uložení hodin potvrďte „SET“

1. Nastavení aktuálního času (hodiny)

2. Nastavení času pro otevírání (časovač)

3. Nastavení času pro zavírání (časovač)

4. Nastavení funkce otevírání/zavírání světelným senzorem (pokud ovládací box není na dobře viditelném místě funkci raději nepoužijte)

5. Nastavení zapnutí/vypnutí  pro otevírání/zavírání pomocí nastaveného časovače (otevíráte/zavíráte pomocí senzoru nebo ručně)

6. Nastavení zapnutí/vypnutí  pro otevírání/zavírání pomocí nastaveného senzoru (otevíráte/zavíráte pomocí senzoru)

7. Uložení a nastavení Potvrďte „Leam“ i do dálkového ovladače 
Strojek je možné ovládat (otevírat/zavírat) na dálku (dle podmínek až 40 metrů) pomocí dálkového ovladače. Dvířka můžete ovládat do různé 
polohy otevření i zavření.

UPOZORNĚNÍ: Pečlivě si prosím nejdříve přečtěte tento návod před vlastní instalací. Strojek se musí namontovat v souladu s tímto návodem.

Zmáčkněte pro výběr
aktuálního času 
hodinu/minuty

Zmáčkněte pro výběr
času pro otevírání
hodinu/minuty

Zmáčkněte pro výběr
času pro zavírání
hodinu/minuty

Nastavení minut bliká
(výběr aktuálního času)

Uložení minut potvrďte „SET“

Nastavení minut bliká
(výběr času pro otevírání)
Uložení minut potvrďte „SET“

Nastavení minut bliká
(výběr času pro zavírání)
Uložení minut potvrďte „SET“

SVĚTELNÝ SENZOR - Light                  LED pro uložení dat - Receiving LED

DIGITÁLNÍ DISPLEJ
SET - Set

PLUS

MÍNUS

ULOŽIT - Leam

TEST - Test


