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Situo 5 - Fjärrkontroll med 5 kanaler (RM90844)
Situo 5 har en kontrollampa för varje kanal från
1-4, varefter samtliga lampor tänds vid valet
av grupp 5, gruppkanalen. Välj kanal genom
att trycka på kanalväljarknappen nertill.

Styra en motor med flera fjärrkontroller
En motor kan styras med ﬂera olika fjärrkontroller. Registrera den första fjärrkontrollen
genom att följa Snabbguiden punkt 1-6. Kopiera därefter samma programmerig till
en ny fjärrkontroll. Kopieringsmomentet görs på både motorn och på fjärrkontrollen.
1. Välj den kanal som gränslägen redan är inställda på och som ska kopieras.
2. Kopiera kanalen genom att hålla inne motorns programmeringsknapp tills motorn
svarar med en upp- och nedåtrörelse.
3. Klistra in inställningen i den nya fjärrkontrollen genom att nu trycka med ett mycket
kort tryck på den nya fjärrkontrollens programmeringsknapp på baksidan. Motorn
svarar med en upp- och nedåtrörelse. Motorn kan nu styras från valfri fjärrkontroll.
OBS! Om motorn ska kopieras till en ﬂerkanalig sändare, tänk på att först välja fram
rätt kanal på den nya fjärrkontrollen innan du klistrar in.

Installation av Situo 5

Nollställning av motorn

Montera först upp rullgardinerna med bifogade vägghållare. OBS! Håll gardinerna
rakt så att motorerna inte riskerar att glida ur rören.

Radera först fjärrkontrollen ur motorns minne

Ställ den första motorn i programmeringsläge, se punkt 1 på Snabbguiden. Välj
önskad kanal på fjärrkontrollen, t ex kanal 1. Följ punkt 2-6 på Snabbguiden för att
registrera fjärrkontrollen på kanal 1 samt ställa in gränslägen. Upprepa därefter
samma procedur på nästa motor, dvs välj fram kanal 2 och följ punkt 1-6 på
Snabbguiden. Ställ in alla motorer på samma sätt.
För att kopiera motorns inställningar till ytterligare en kanal, t ex den gemensamma gruppkanalen. Momentet görs på fjärrkontrollen:
1. Välj fram den kanal som ska kopieras, med hjälp av kanalväljarknappen.
2. Kopiera kanalen genom att hålla inne programmeringsknappen på fjärrkontrollens baksida tills motorn svarar med en upp- och nedåtrörelse.
3. Välj fram den nya kanalen, t ex gruppkanalen (samtliga lampor på fjärrkontrollen
blinkar).
4. Klistra in genom att nu trycka med ett mycket kort tryck på programmeringsknappen, på baksidan. Motorn svarar med en upp- och nedåtrörelse. Motorn styrs nu
från båda kanalerna.
5. Välj fram nästa kanal och upprepa samma procedur osv.

Tryck och håll inne programmeringsknappen tills...

...motorn svarar med en kort
upp- och nedåtrörelse

Radera därefter motorns minne

Tryck och håll inne programmeringsknappen i
ca 15 sekunder tills motorn svarat i 3 omgångar:

Först efter 2 s,

efter 7 s,

Motorn är nu nollställd. Orange diod tänds och lyser med fast sken.

För ytterligare inställningar och felsökning, se orginalbruksanvisningen.

efter 12 s.

