
MOTOROVÉ GARNÝŽE SILENT WAY - NAPROGRAMOVÁNÍ 

Přiřazení dálkového ovládání 

Stiskněte a přidržte déle než 1 sec. 
tlačítko „Learn“  
na zadní straně pohonné jednotky. 

Dioda napájení bliká 
červeně. Během 10 sec. 
přejděte k dalšímu kroku. 

     Stiskněte tlačítko „nahoru“  
     na dálkovém ovladači. 

Dioda napájení blikne  
3 krát modře. 

Změna strany  - v případě, že motor pracuje ve špatném směru 

Podržte stisknuté tlačítko „Stop“ 
po dobu 5 sekund. 

           Uvolněte a stiskněte  
           tlačítko „Stop“. 

Dioda napájení bliká 
červeně. Během 10 sec. 
přejděte k dalšímu kroku. 

Dioda napájení  
blikne  
3 krát modře. 
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Nastavení koncových poloh 

Stiskněte tlačítko „PROG“ na 
zadní straně dálkového ovladače. 

      Stiskněte tlačítko „nahoru“  
      na dálkovém ovladači. 

Po zastavení pohonu stiskněte      
tlačítko „dolů“  
na dálkovém ovladači. 

Stiskněte 2 krát tlačítko „PROG“ 
na zadní straně  
dálkového ovladače.  

Dioda napájení blikne  
3 krát modře. 

Rameno se bude  
pohybovat a dojede  
na konec kolejnice. 

Rameno se bude  
pohybovat a dojede  
na konec kolejnice. 

Dioda napájení 
blikne 3 krát modře.  
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Přiřazení nového dálkového ovládání 

Podržte na 5 sekund tlačítko „Stop“ 
na naprogramovaném  
dálkovém ovladači.  

     Stiskněte tlačítko „nahoru“  
     na novém dálkovém ovladači. 

Dioda napájení bliká 
červeně. K dalšímu kroku 
přejděte během 10 sec. 

Dioda napájení blikne 
3 krát modře.  
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Odebrání jednoho kanálu 

Podržte po dobu 5 sekund  
tlačítko „Stop“.  

Stiskněte tlačítko „dolů“. 

Dioda napájení bliká 
červeně. Během 10 sec. 
přejděte k dalšímu kroku. 

Dioda napájení 
blikne 3 krát modře.  
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Obnovení továrního nastavení pohonné jednotky - Všechna nastavení budou vymazána 

      Podržte po dobu 5 sekund  
      tlačítko „Stop“.  

    Podržte 7 sekund tlačítko „PROG“  
    na zadní straně  
    dálkového ovladače. 

Dioda napájení bliká 
červeně. K dalšímu kroku 
přejděte během 10 sec. Dioda zhasne. 
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    Podržte po dobu 3 sekund  
    tlačítko „Learn“  
    na zadní straně pohonné jednotky. 

         Uvolněte a znovu stiskněte  
         tlačítko „Learn“  
         na zadní straně pohonné jednotky. 

Dioda napájení bliká 
červeně. Během 10 sec. 
přejděte k dalšímu kroku. 

Dioda napájení  
zasvítí na 1 sekundu 
modře.  
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Aktivace funkce Touch Motion 

   Podržte na 7 sekund  
   tlačítko „Prog“  
   na zadní straně pohonné jednotky. 

Dioda napájení  
zabliká červeně.  

Po 3 sekundách  
dioda napájení 
zabliká červeně.  

Po 7 sekundách  
dioda napájení 
zabliká 3 krát modře.  
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Použití funkce Touch Motion 

Zatáhněte za závěs  

asi 15 cm v požadovaném směru. 

Pohon začne automaticky závěsy   

roztahovat nebo zatahovat.  


