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Lindhs rullgardin med batterimotor

 Snabbguide för installation
  med 1-kanals fjärrkontroll

Ställa in mellanläge (MY-funktion)

    Kör väven till önskat läge, 

  

 

 
    stoppa med ett kort tryck

  

 

    på MY-knappen  

  

 

    Håll inne MY-knappen  
    ca 5 sekunder tills...

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

 
x5 

grön lysdiod blinkar 5 gånger

Tryck och håll inne programmeringsknappen i 
ca 15 sekunder tills motorn svarat i 3 omgångar: Först efter 2 s,       efter 7 s,           efter 12 s.          

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

För ytterligare inställningar och felsökning, se orginalbruksanvisningen.

Nollställning av motorn 

Tryck och håll inne programmerings- 
 

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

Radera först fjärrkontrollen ur motorns minne 

Radera därefter motorns minne

  

 

    Nästa gång du vill köra gardinen till mellanläget, tryck på MY-knappen 

 B-442     



Montera först upp rullgardinen med bifogade vägghållare. OBS! Håll gardinen rakt så att 
motorn inte riskerar att glida ur röret. 

Sätt först motorn i
programmeringsläge:

Tryck kort (<0,5s) på motorns
programmeringsknapp, eller 
anslut laddaren.

Motorn svarar då 3 gånger och en
lysdiod på motorhuvudet lyser med
ett fast orange sken. 
Motorn är nu i programmeringsläge.

2. Förregistrera en fjärrkontroll till motorn

Tryck samtidigt på
UPP och NED tills...

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

3. Kontrollera motorns rotationsriktning

Om riktning OK -> gå till steg 5 Om riktning INTE OK -> gå till steg 4 

4. Byt motorns rotationsriktning vid behov

Tryck på MY tills... ...motorn svarar med en kort
upp- och nedåtrörelse.  

2 s 

3x 

2 s 

Tryck samtidigt 
på MY och NED

Grön diod blinkar 5 gånger Stoppa vid önskat
nedre  läge

Justera vid behov

a) Kör gardinen till önskat övre läge

b) Ställ in övre gränsläget

c) Ställ in nedre gränsläget

d) Bekräfta och avsluta gränslägesinställningarna

6. Bekräfta registrering av fjärrkontrollen

Tryck samtidigt 
på MY och UPP

                                                  Gardinen stannar i övre läget

Tryck på MY tills...

Tryck kort (<0,5 s) på 
PROG på fjärrkontrol- 
lens baksida...

Grön lysdiod blinkar 
5 gånger

x5 

Grön lysdiod blinkar 
5 gånger

x5 

och gardinen rör sig nedåt

x5 

Grön diod blinkar 5 gånger
och gardinen rör sig uppåt

x5 

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

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

Montering och installation. 

1. Ställ motorn i programmeringsläge

5. Ställ in gränslägen:

Grön lysdiod blinkar 
5 gånger

x5 

Grön lysdiod blinkar 
5 gånger

x5 


