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Bezpečnostní pokyny k montáži
- Před zahájením samotné montáže si dokonale prostudujte návod k montáži.
- Práci musí provést patřičně kvalifikovaní pracovníci, zaškolení pro práci ve výškách.
- Montáž markýzy do 5 metrů musí provádět min. 2 osoby. Při větších rozměrech i více pracovníků.
- Při montáži používejte přiměřeně pevné rozevírací žebříky se zajištěním proti samovolnému
roztažení řetízkem a s gumovými patkami proti uklouznutí, případně použijte lešení.
- Používejte pouze elektrické nářadí a šňůry odpovídající platným bezpečnostním normám.
- Pozor ! Roztahovací ramena markýz jsou napnuty silnou vnitřní pružinou, která je důležitá při
roztahování markýzy. Pokud musíte rameno z nějakého důvodu demontovat, svažte ji silným
motouzem. Pracujte opatrně, rameno může způsobit silný úder.

Upevňovací materiál (platí pro všechny typy Markýz)
- není součástí dodávky, jeho typ je závislý na druhu použité stavební konstrukce, rozhodne si
montážní firma. Je značně namáhaný, proto ho raději předimenzujte.
Některé zásady: respektujte návody k použití nakoupeného materiálu, prach v otvoru snižuje pevnost
kotvy, vyhýbejte se ukotvení v blízkosti okrajů stěn, rozevření kotvy provádějte ve směru větší
hloubky-pevnosti stěny, pozor na dráty a potrubí ve stěně.

Připojení k síti musí být chráněno přepěťovým jističem!
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Markýzy s výsuvnými rameny
Alanis, Sircoma, Yorika (konstrukce s nosným profilem)

Poznámka:
Pokud je markýza dodána v rozloženém stavu z důvodu přepravy nadrozměrných nákladů,
před instalací musí být nejprve složena. Postup:
- Části válce nasuňte na spojovník (pozor na drážku pro látku, musí navazovat).
Vyvrtejte a zanýtujte 8 nýtů na každou stranu (Doporučujeme).
- Přední profil spojte vsunutím čtyřhranu 35x35 (JÄCKL) a pouze z vrchní strany zajistěte
samořeznými šrouby se zapuštěnou hlavou d = 4 mm. Doporučujeme 4 šrouby.
- Nosník (JÄCKL 40x40) spojte zasazením čtyřhranu 35x35 (JÄCKL). Zajistěte samořeznými šrouby
d = 4mm. Doporučujeme 8 šroubů na každou stranu.
- Do válce navlékňete látku, na koncích drážek zajistěte hmoždinkou a šroubem. Látku
naviňte na válec, pozor na správný směr návinu.
- Navlečte na nosník podpůrné držáky (slimáky). Nasaďte na válec koncovky a motor,
držáky upevněte k nosníku.
- Symetricky rozložte ramena a upevněte držáky k nosníku.
- Navlečte přední profil na volný konec látky, přichyťte jej k ramenům.
- Navlečte volán na přední profil, látku i volán zajistěte hmoždinkami.
- Nasaďte boční krytky předního profilu a zespodu je zajistěte samořezným šroubem.
- Nasaďte boční krytky markýzy.
Upevnění nosných konzol a vložení markýzy
- Ke každé markýze je dodáván příslušný počet kotvících konzol odpovídající velikosti markýzy
a pevnosti stavební konstrukce. Konzoly jsou dodávány i se šrouby na upevnění nosného profilu.
- Nejprve promyslete rozmístění konzol na nosném profilu a na stavební konstrukci. Doporučujeme
na markýze položené na zemi.
Před zaměřením pečlivě posuďte, jak bude markýza vypadat po rozvinutí, aby nenarážela
do žádných částí stavby (střechy, okapu, hromosvodu atd.).

-2-

- Nejdříve musí být umístěny krajní konzoly. Doporučuje se jejich umístění cca 20 cm od okrajů
nosného profilu poblíž držáků ramen, které vyvíjejí kroutící moment na nosný profil. Takto se nejvíce
eliminuje chvění markýzy působením větru. Zbývající konzoly rozmístěte symetricky a rovnoměrně
mezi krajními.

- Na stavební konstrukci pečlivě označte body pro upevňovací šrouby. Použijte vodováhu,
napněte provaz, zrakem zkontrolujte, jestli budou všechny konzoly v jedné linii. Oválné otvory v
konzolách umožňují určité nastavení.
- Podle stavební konstrukce mohou být konzoly upevněny do zdi, do stropu nebo jinde, podle potřeby.
- Upevněné nosné konzoly ještě překontrolujte napnutým provazem, vodováhou a pohledem, zda jsou
v jedné linii, případně nastavte pomocí oválných otvorů.
- Markýzu položte tak, aby výsuvná ramena byly vespod, přichystejte žebříky ke konzolám na stěně.
- Spolu a současně zvedněte markýzu a vsuňte nosný profil do ukotvených konzol.
Nastavte symetrii uložení a zajistěte šrouby. Doporučujeme umístit matice shora kvůli vzhledu.
Nastavení sklonu markýzy
Z výroby je markýza přednastavena se sklonem
20 ° - 30 °. Při potřebě změny sklonu postupujte následovně:
- rozviňte markýzu
- malou změnu sklonu proveďte šroubem S1 na jemné
dostavení.
- větší změny proveďte přesunutím šroubu S2 do jiného
otvoru. Dva sousední otvory znamenají skok o cca 15 °.
Nastavte vodorovnost předního vysunutého profilu pomocí
vodováhy
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Cover (kazetová markýza bez nosného profilu, samonosná)

Upevnění nosných konzol a vložení markýzy
- Ke každé markýze je dodáván příslušný počet kotvících konzol odpovídající velikosti markýzy
a pevnosti stavební konstrukce.
- Nejprve promyslete rozmístění konzol na nosném profilu a na stavební konstrukci. Doporučujeme
provést na markýze položené na zemi.
Před zaměřením pečlivě posuďte, jak bude markýza vypadat po rozvinutí, aby nenarážela do žádných
částí stavby (střechy, okapu, hromosvodu atd.).
Při rozmístění konzol respektujte pravidla, jak je popsáno na str. 3

1. Konzola na stěnu

2. Vložení sestavené markýzy do konzol
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3. Vložení čtyřhranné matice do drážáku kazety

5. Zajištění kazety šroubkem do čtyřhranné matice

7. Přezkoušení funkčnosti markýzy, nastavení
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4. Vložení prítlačné podložky k matici

6. Pohled na upevněnou markýzu

Markýzy se sklopnými rameny Union, Union-B, Union-K

- Ke každé markýze je dodáván příslušný počet kotvících konzol odpovídající velikosti markýzy
a pevnosti stavební konstrukce.

Pro typy Union a Union-B jsou konzoly přimontovány na markýze. Jejich vzdálenost se dá přesně
změřit a otvory pro kotvící šrouby naznačit na místě montáže. Vodováhou zkontrolujte vodorovnost
naznačených děr.
- Upevňovací materiál není součástí dodávky, jeho druh je závislý na druhu použité stavební
konstrukce, rozhodne si montážní firma. Je značně namáhán, proto ho raději předimenzujte.
Některé zásady: respektujte návody k použití nakoupeného materiálu, prach v otvoru snižuje pevnost
kotvy, vyhýbat se ukotvení v blízkosti okrajů stěn, rozevření kotvy proveďte ve směru větší
hloubky - pevnosti stěny, pozor na dráty a potrubí ve stěně.

Pro kazetové markýzy typu Union-K jsou konzoly dodány odděleně a upevňují se stejným
postupem jako je popsán na str. 3. Pro upevnění do stropu je jednoduchá konzola, pro upevnění do zdi
k ní patří ještě přídavná konzola tvaru L. Kazeta se poté do konzol nastrčí a dotáhne šroubem.

Ramena nasuňte do přední lišty při rozvinuté markýze a označte otvory pro ukotvení.
Ramena markýz se montují dle provedení buď do zdi nebo na zábradlí balkonu, symetricky vůči ose
výsuvu markýzy, aby nesymetrie nezpůsobovala závady v napnutí nebo návinu látky.
Po namontování ještě překontrolujte vodováhou vodorovnost, případné odchylky nastavte.
U balkónových markýz se ještě do přední lišty nasunou oka sloužící k zaháknutí o balkonové rameno.
Union L: Horní konzolu připevněte jako u Union/Union-B, ocelová lanka jako v návodu pro Ghibli I.
V horní konzole se vrtá otvor pro ocelové lanko v dolní části v úrovni plně navinutého válce.
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Fasádní markýzy Ghibli
Verze s lankovým vedením Ghibli 1

Verze s vodícími lištami Ghibli 2

Upevnění markýzy - kazeta a zajišťovací vložka

Po namontování konzol se kazeta vsune do drážky v konzole, přitlačí se o konzolu a pak se zajistí
vložením pružné zajišťovací vložky do drážky.
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Montáž Ghibli 1 s lankovým vedením
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Montáž Ghibli 2 s lištovým vedením
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Montáž z venku nebo montáž na stěnu za použití konzoly

Pro markýzu typu Ghibli III se používá stejná montáž jako pro typ Ghibli II, ale vodící lišty se přímo
vrtají do špalet, případně do rámu okna.
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Strešní markýzy
Giardino
1. Upevnění konzol na stěnu

Označte upevňovací otvory na zeď
podle konzolí s nasunutým válcem.
Ve vyznačené poloze upevněte
konzoly ke stěně, viz. obr.1

2. Nasunutí horního vedení na
konzoly viz. obr. 2

3. Nasunutí běžců na horní vedení a přední lišty na bežce
obr. 3

obr. 4
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4. Nasunutí oblouků na horní vedení, zajištění nerezovými vruty

obr. 5

5. Montáž svislých vedení
Horní vedení zvedněte, nasuňte do
oblouků svislé vedení a do nich patky.
Nechte je stát jako podpěry. Zajistěte
nerezovými vruty všechny nasunuté
části. viz. obr. 6, 7

obr. 6

obr. 7
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6. Montáž protivětrných válců
Na podpůrné válce nasuňte držáky
válců, upevněte je stažením šrouby na
zvolené místo na horním vedení a na
oblouku. viz. obr. 8, 9

obr. 8

obr. 9

7. Konečné nastavení markýzy
Ustavte celou markýzu, nastavte
protivětrné válce, dorovnejte všechny
části vodováhou.
Vyzkoušejte několikrát rozvinutí
a svinutí. Ukotvěte patky svislých
vedení k zemi.

viz. obr. 10
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Dotáhněte všechny spoje a zajištění.
Upevněte na přední lištu oko a uvažte táhlo.

viz. obr. 11

Zavěste kliku a upevněte zajišťovací kolík.

viz. obr . 12
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Millenium

Sestavte markýzu z dodaných dílů podle obrázku.

Po smontování přistupte k natažení lanka, začněte
krokem č.59 (viz. foto).

Lanko zavěste do bočního vodícího profilu.

-15-

Protáhněte bočním profilem,...

dále spodní kladkou a véďte zpět ...

k běžci přední lišty.

Natáhněte přes běžec přední lišty, ...

a veďte přední lištou ke kladce pružiny.

-16-

Přetáhněte přes kladku pružiny, .....

a přes spojku k oku druhého běžce přední
lišty, ....

přes oko zpět do svorky.

Svorku uzavřete podložkou ....
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a lanko šrouby zajistěte.

Vyhledejte druhý konec lanka, potáhněte
a potažením napněte pružinu ...

a zachyťte jej zvlněným propletením
v zářezech bubnu.
Tím je natažení lanka ukončeno.

Zakryjte kazetu přiložením vrchního krytu.
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Zakryjte přední lištu přiložením,
přiklopením krytu a zaklapnutím krytu.

Přezkoušejte vysouvání přední lišty
s látkou ....

až po spodní doraz. Tím je montáž dokončena.
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Návod k instalaci a programování elektro-ovládání:

Řídící jednotky (dáleRJ) typ TTO

Klimatické senzory
VOLO
VOLO-S
VOLO-S Radio

Ovladače

ERGO

PLANO

PLANOTIME

Tlačítkový spínač

NEOMAT-SA

NEO PLUS LH

Trubkové motory

NEO-M

NEOMAT-MA/MT/HMT
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Obsah kapitoly elektro-ovládání
str..
22
22
22
23
24
24
25
25

Základní upozornění
Popis komponentů
Instalace řídící jednotky TTO
Programování a přihlašování vysílačů
Smazání celé paměti řídící jednotky Z
Změna směru otáček motoru Neomat MA, SA
Změna směru otáček motoru Neoplus LH, Neomat HMT
Základní informace o motorech a nastaveních NEO M, NEOMAT MH,
NEOMAT MHT, NEOMAT SA, MA, NEOMAT MT, NEOPLUS LH

Nastavovací postupy:
24
25
26
27
27
27
28
28
28
28
29
29
29
30
30
30
31
31
32
33

A. Přizpůsobení směru otáček motorů NEOMAT MA, SA
B. Přizpůsobení směru otáček motorů NEOPLUS LH
C. Nastavení mech. koncových spínačů
D. Nastavení vrchní koncové polohy u motorů NEOMAT - SA, MA
E. Nastavení spodní koncové polohy NEOMAT - SA, MA
F. Nastavení mezipolohy u motorů s elektronický dorazem
G. Vymazání mezipolohy u motorů s elektronický dorazem
H. Vymazání vrchní nebo spodní koncové polohy u motorů s elektronickým
dorazem
I. Nastavení vrchní koncové polohy u motorů NEOMAT - MT, MHT
J. Nastavení dopnutí látky
K. Změna hodnoty aktivace větrného senzoru VOLO, VOLO S
L. Změna hodnoty aktivace světelného senzoru VOLO S
M. Instalace, připojení a přihlášení klimatického senzoru VOLO ČR
N. Změna hodnoty aktivace větrného senzoru VOLO ČR
O. Změna hodnoty aktivace světelného senzoru VOLO ČR
P. Aktivace, deaktivace funkce RDC - snížení síly dovíjení
Instalace elektrické přípojky
SOMFY SUNEA NHK RTS
ERTE – E / ERTE - M
Údržba, záruka, servis
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Upozornění
Před samotnou instalací a spuštěním elektrických zařízení podrobně prostudujte tyto základní
instrukce. Slouží na změnu nastavení pokud to vyžaduje situace při montáži nebo později na přání
zákazníka. Instalaci musí provést pouze kvalifikovaní pracovníci. Zapojování nesmí být prováděno pod
napětím. Elektrické komponenty jsou od firmy NICE a veškeré podrobné informace nebo dodatečné
změny najdete na stránce www.niceforyou.com

Všechny markýzy v dokončeném stavu jsou z výroby přednastavené
a odzkoušené !
Popis komponentů
Řídící jednotka (RJ) - TTO slouží jako přídavné zařízení k motorům, které nemají integrovaný přijímač
s řídicí jednotkou, a které chceme ovládat dálkovým vysílačem.
Dálkové vysílače ERGO1, ERGO4, PLANO, PLANO4, PLANOTIME slouží k programování ovládání
motorů.
Elektromotory NEO - M, NEOMAT - SA, MA, MH, MT, MHT a NEOPLUS - LH jsou motory určené
k pohonu výsuvných markýz. Jejich max. délka činnosti jsou 4 minuty (pak zaúčinkuje tepelná pojistka
a na pár minut motor zastaví).
Klimatické senzory VOLO, VOLO-S, VOLO-SR jsou vlastně snímače, které na základě naměřených
hodnot a porovnáváním s nastavenými hodnotami dávají impulsy k navinutí markýzy při překročení
rychlosti větru nebo k rozvinutí a navinutí po dosažení nastavené hodnoty světla. Senzory musí být
instalovány v blízkosti markýzy. Na jiném místě mohou být hodnoty odlišné. Riskujete nesprávné
fungování, případně poškození markýzy.
Dvousměrný přepínač slouží k přímému manuálnímu ovládání motorů NEO - M.
Instalace řídící jednotky - TTO
Na jednu RJ - TTO se nesmí připojit více než jeden motor. Vodiče musí být přivedené ze spodu (kvůli
vodě) v předpřipravených pozicích. (Obr.1) RJ - TTO je rádiový přijímač pracující na 433,92 MHz s
technologií plovoucího kódu. RJ komunikuje po přihlášení s vysílačem ERGO, PLANO a PLANOTIME.
K RJ - TTO se připojuje pouze typ motoru NEO - M se 4 vodiči na svorky 1,2,3,4, podle schématu
(obr.2). Jištěný přívod elektřiny na svorky 5,6,7. Připojením impulsního vypínače na svorky 8 a 10 se
dosáhne ručního ovládání krok za krokem (otevři - stop - zavři - stop). Stisknutím vypínače na dobu od
3 do 10 sekund se aktivuje souvislý návin látky a na více než 10 sekund se aktivuje souvislý pohyb
výsuvu látky. Tato funkce se používá k synchronizaci více RJ - TTO paralelně propojených přes svorky
8 a 10 TTBUS-om. Na svorky 9 a 10 se připojuje senzor VOLO nebo VOLO-S. Jeden senzor lze připojit
až k 5 RJ - TTO při dodržení polarity signálu ve všech RJ - TTO. Na neoznačené svorky se připojuje
anténa v případě ovládání vysílačem ERGO, PLANO, PLANOTIME nebo senzorem VOLO-SR.

obr.1
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Zapojení RJ
obr.2

Programování
Každý dálkový vysílač (ERGO, PLANO, PLANOTIME, VOLO-SR) má vlastní kód a musí se, aby
správně fungoval, přihlásit k RJ-TTO nebo přímo k motoru se zabudovanou RJ (NEOMAT-SA, MHT,
MA, MT a NEOPLUS - LH), který odkóduje a přihlásí vysílač k RJ.
Přihlášení, kódování a nastavování parametrů je časově omezené! Přihlášení vysílače pro skupiny více
RJ nebo motorů, je možné provádět pouze v RJ, které se nacházejí v dosahu vysílače. Pokud chceme
programovat jen určitou skupinu, napájíme pouze příslušné RJ nebo motory.
Přihlášení vysílače ERGO, PLANO, PLANOTIME k RJ nebo k motoru s RJ
Při vysílačích ERGO/PLANO 4 nejprve zvolte pozici (kanál), na kterém se má přihlašování uskutečnit.
1. Po připojení RJ - TTO nebo motoru se zabudovanou RJ k přívodu elektr. energie se ozvou
2 dlouhé pípnutí.
2. Po doznění pípnutí stiskněte a držet tlačítko ■ na vysílači, který chcete přihlásit.
3. Uvolňete tlačítko ■ při prvním ze tří pípnutí, které potvrzují přihlášení vysílače k RJ/motoru.
Po úspěšném přihlášení motor reaguje na stisk tlačítka vysílače ▲ ▼ a ■ příslušnými pohyby.
Přihlášení dalších vysílačů ERGO/PLANO k téže RJ nebo k motoru s RJ
1. Stiskněte tlačítko ■ na novém vysílači a držet dokud 1x pípne RJ nebo motor, následně
uvolnit.
2. 3x krátce stiskněte tlačítko ■ na již přihlášeném starém vysílači.
3. 1x krátce stiskněte tlačítko ■ na novém vysílači.
4. 3 pípnutí signalizují přihlášení nového vysílače k RJ nebo motoru s RJ.
Pozn.: Takto lze přihlásit až 14 vysílačů k jedné RJ nebo motoru se zabudovanou RJ. Když je paměť
RJ plná, oznámí to 6 pípnutími. Pokud diagnostika odhalila chybu, série krátkých pípnutí dá znamení,
že je třeba přihlášení opakovat a případně jeli i pak přihlášení neúspěšné – je třeba smazat celou
paměť RJ (jak bude dále popsáno) a opakovat přihlášení.
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Řešení nejčastějších problémů
Po připojení RJ - TTO neslyšíme 2 dlouhé pípnutí a ovládání nereaguje:
- zkontrolujte vstupní napětí do RJ-TTO (220V/50Hz na svorkách 5,6,7)
- zkontrolujte 5 A pojistku, případně vyměnit
- pokud není napětí 24V na svorkách 8 a 10 - chyba RJ - vyměnit RJ
Po připojení motoru s integr. RJ se ozve 10 pípnutí a motor se snaží trhavými pohyby rozběhnout.
- diagnóza parametrů odhalila chybu v nastavení - vymažte celou paměť a zopakujte přihlášení.

Smazání celé paměti v RJ-TTO nebo v RJ motoru
Pokud budeme vymazávat paměť vysílačem, který dosud nebyl přihlášen k RJ, čili nereaguje na
podněty, začínáme od bodu 1. Pokud vysílačem, který je již přihlášen k RJ, postupujeme od bodu 2.
1. Při vypnutém napájení od elektr. energie na RJ - TTO spojte svorky 8 a 10 a při motoru se
zabudovanou RJ spojte bíločernou a bílý vodič.
2. Pokud jsou připojeny senzory VOLO, S, SR – odpojte je až do skončení mazání a programování
motoru!
3. Zapněte jistič napájení RJ nebo motoru s RJ a počkejte až odezní 2 pípnutí.
4. Stiskněte ■ na vysílači a držte dokud 1x pípne RJ nebo motor s RJ - následně uvolněte tlačítko
5. Stiskněte a držte tlačítko ▲ než zazní pípnutí a uvolněte jej až v průběhu trvání třetího pípnutí
6. Stiskněte a držte tlačítko ■ než zazní pípnutí a uvolněte jej až v průběhu trvání třetího pípnutí
7. Stiskněte a držte tlačítko ▼ než zazní pípnutí a uvolněte jej až v průběhu trvání třetího pípnutí
8. Stiskněte a držte tlačítka ▲ a ▼ než zazní první z pěti pípnutí potvrzující vymazání paměti.

Pozn.: Po smazání paměti nezapomeňte odstranit spojení svorek 8 a 10 v RJ-TTO nebo rozpojte
vodiče na motoru. Následně můžete znovu provést přihlášení a programování vysílačem jak je
popsáno a nakonec připojit a naprogramovat klimatické senzory.
A. Změna-sladění směru otáček motoru s tlačítky vysílače ERGO, PLANO
při RJ-TTO a RJ motorů NEOMAT MA, SA
Při RJ-TTO lze sladit směr otáčení motoru vůči tlačítkům vysílače záměnou vodičů ve svorkách 1 a 3,
ale dá se také přeprogramovat jako u motorů NEOMAT MA, SA:
1. Zapněte jistič a počkejte až odezní 2 pípnutí RJ-TTO nebo motoru s RJ.
2. Stiskněte a držte tlačítko ■ na vysílači než 1x pípne RJ-TTO nebo RJ motoru následně uvolněte.
3. Stiskněte a držte současně tlačítka ▲ a ▼ než zazní první ze tří pípnutí potvrzující změnu otáček.

B. Změna-sladění směru otáček motoru NEOPLUS LH s tlačítky vysílače ERGO, PLANO
1. Zapněte jistič a počkejte až odezní 2 pípnutí motoru NEOPLUS - LH.
2. Stiskněte a držte tlačítko ■ na vysílači motoru-1x pípne a nadále držte dokud motor
2x pípne - následně uvolněte.
3. Stiskněte a držte současně tlačítka ▲ a ▼ než zazní první ze tří pípnutí potvrzující změnu otáček.
Pozn.: změna směru otáček motoru Neomat MT a MHT bude popsána při programování koncových
poloh.
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Motory NEO M - Ø 45 mm - toč. moment 30 nebo 50 Nm s mechanickým dorazem
Tyto motory se připojují k RJ-TTO a ovládají se vysílači ERGO, PLANO, PLANOTIME nebo přímo
k tlačítkovému přepínači (obr. 3). Klimatické senzory VOLO, VOLO-S se připojují k RJ - TTO na svorky
9 a 10 (obr.2) nebo senzor VOLO-SR se musí přihlásit k RJ-TTO (postup M). Změna hodnoty aktivace
senzoru podle typu (postup J, K, L, N, O).
Uvnitř motoru je systém mech. koncových vypínačů, které se nastavují imbusovým šroubem. Zajišťují
s velkou přesností zastavení v požadovaných polohách.
nastavení koncových poloh - (postup C).

obr.3

Motor má 4 vodiče:
černý - fáze na výsuv markýzy ▼
hnědý - fáze na návin markýzy ▲
modrý - společný - neutrální - COM
žluto-zelený - kostra
Motory NEOMAT MH - Ø 45 mm - toč. moment 30/50 Nm, mechanický doraz, manuální nouzové
ovládání
Tento typ je totožný s motory série NEO M, ale má navíc možnost pomocí kliky manuálního nouzového
ovládání markýzy při výpadku el. energie nebo poruše motoru.
Motory NEOMAT MHT - Ø 45 mm - toč. moment 30/50 Nm, zabudovaná RJ,
elektronické koncové polohy, manuální nouzové ovládání, funkce RDC - snížení síly
motoru při dovíjení látky o 50%
Motory mají standardně 3 vodiče:
hnědý – fáze (L), modrý – neutrál (N), žluto-zelený - kostra (PEN)
Jako první vždy programujete svinutou markýzu - vrchní koncovou polohu (postup I)
Po úspěšném uložení programujte výsuv - spodní koncovou polohu (postup E)
Nastavení a uložení mezipolohy - (postup F), vymazání mezipolohy (postup G).
Aktivace a deaktivace funkce RDC (postup P). Připojení a přihlášení senzoru VOLO - SR (postup M),
nastavení senzoru (postup N, O). Senzor VOLO, VOLO-S nelze připojit!
Vymazání – resetování RJ v motoru
1. Odpojte motor od zdroje minimálně na 15 sekund.
2. Připojte motor ke zdroji >> motor 2x pípne
3. Minimálně 6x otočte manuálním ovládáním motoru proti směru hodinových ručiček
4. Dál pokračujte od bodu 4 Vymazání celé paměti v RJ – TT0 nebo v RJ motoru str. 24
Motory NEOMAT - SA Ø 35mm - toč. moment 10 Nm, MA - Ø 45mm - toč. Moment
30/45 Nm, zabudovaná RJ, elektron. koncové polohy,
Motory mají standardně 6 vodičů:
hnědý, modrý, zelenožlutý ... pro připojení napájení 230V/50Hz
černobílý, bílý, oranžový ... pro připojení ovládacího tlačítka a senzoru
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- tlačítko krok za krokem se připojí mezi bílý, černobílý
- senzor (VOLO, VOLO S) se připojí mezi černobílý a oranžový
Jako první vždy programujte svinutou markýzu - vrchní koncovou polohu (postup D).
Po úspěšném uložení programujte výsuv - spodní koncovou polohu. (postup E).
Nastavení a uložení mezipolohy - (postup F), vymazání mezipolohy (postup G)
Nastavení senzoru VOLO, VOLO S (postup K).
Připojení a přihlášení senzoru VOLO - SR (postup M), nastavení senzoru (postup N, O).
NEOMAT - MT - Ø 45 mm - toč. moment 30/50 Nm, zabudovaná RJ, elektr. koncové
polohy, dopnutí látky markýzy zpětným chodem
Motory mají standardně 6 vodičů:
hnědý, modrý, zelenožlutý ... pro připojení napájení 230V/50Hz
černobílý, bílý, oranžový ... pro připojení ovládacího tlačítka a senzoru
- tlačítko krok za krokem se připojí mezi bílý, černobílý
- senzor (VOLO, VOLO S) se připojí mezi černobílý a oranžový
Jako první vždy programujte svinutou markýzu - vrchní koncovou polohu (postup I).
Po úspěšném uložení programujte výsuv - spodní koncovou polohu. (postup E).
Nastavení a uložení mezipolohy - (postup F), vymazání mezipolohy (postup G).
Nastavení a uložení funkce dopnutí látky zpětným chodem (postup J).
Připojení a přihlášení senzoru VOLO - SR (postup M), nastavení senzoru (postup N, O).
Motory NEO PLUS-LH Ø 58 mm, krut. moment 80 Nm zabudována RJ, mechanické dorazy, manuální
nouzové ovládání
Motory mají standardně 5vodičů:
hnědý, modrý, zelenožlutý ... pro připojení napájení 230V/50Hz
černobílý, bílý ... pro připojení ovládacího tlačítka krok za krokem
Nastavení koncových poloh - (postup C).
Připojení a přihlášení senzoru VOLO - SR (postup M), nastavení senzoru (postup N, O).
Senzor VOLO, VOLO-S nelze připojit !
C. NASTAVENÍ mechanickými dorazy koncových poloh
Po připojení motoru k RJ-TTO s přihlášeným vysílačem nebo k tlačítkovému přepínači a následné
aktivace výsuvu stisknutím tlačítka ▼ na vysílači nebo vypínači, se motor markýzy dostane až ke
spodní koncové poloze nastavené na motoru a pak se zastaví.
Pokud chceme tuto koncovou polohu výsuvu změnit - otáčením vrchního nebo spodního imbusového
šroubu v motoru (v závislosti, na které straně je motor nainstalován) posouváme doraz do + nebo do ,dokud nedosáhneme požadovanou polohu zastavení. Při zvětšování výsuvu bude motor hned
reagovat a vysouvat. Při zmenšování musíme kontrolovat polohu zpětným chodem. Stejným postupem
(ale již druhým – opačným šroubem) dokážeme změnit i vrchní koncovou polohu.
Nastavení směru otáčení motoru v závislosti na dálkový ovládač
1. Po přihlásení dálkového ovládače a stisknutím horní nebo dolní šipky motor vykoná krátký
pohyb nahoru-dolu » nemá naprogramovaný směr otáčení
2. Stiskněte a držte stisknuté tlačítko ■ » motor 1x krátce pípne – neuvolňujte – po pár sekundách
pípne 2x krátko » potom uvolněte tlačítko
3. Současně stiskněte a držte stisknuté tlačítka ▲a ▼ motor 1x pípne » potom uvolněte tlačítka
4. Ak je motor při čelním pohledu na markízu namontovaný na pravé straně 1x stiskněte dolní
šipku ▼ když je motor napravo stiskněte horní šipku ▲ » motor 3x pípne jakmile je uložen
směr otáčení
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5. Skontrolujte jestli souhlasí směr pohybu markízy se směrem šipek na ovládači.(▼ vysunuje, ▲
navíjí zpět)
6. Když nesouhlasí musíte zmazat pamět RJ v motoru, znovu přihlásit dálkový ovládač a
opakovat postup se změnou v bodu 4 ( motor nalevo šipka nahoře ▲, motor napravo šipka
dolu ▼ )
Řešení nejčastějších problémů:
- Pokud je napájení správně a motor ani krokové ovládání nereaguje a zkontrolovala se
předchozí řešení, mohla zaúčinkovat tepelná pojistka »počkejte dokud motor neochladne.
- Pokud je připojen klimatický senzor, mohla být překročena hodnota a následně zablokován
pohyb. V takovém případě během nastavování koncových poloh senzor odpojte.
- Koncové polohy nemají mezi sebou žádnou dráhu - nastavit.
D. NASTAVENÍ Vrchní koncové POLOHY MOTORŮ NEOMAT - SA, MA
Při programování koncových poloh použijte již přihlášený vysílač. Zkontrolujte, aby směr šipek
na vysílači souhlasil se směrem výsuvu a návinu látky markýzy. Pokud nesouhlasí, nastavte podle
postupu A.
1. Tlačítky ▲ ▼ a ■ nastavte polohu, kdy je markýza svinutá, ale ne zbytečně extrémně napnutá.
2. Stiskněte ■ na vysílači a držte, dokud 1x pípne motor markýzy »následně uvolněte tlačítko.
3. Znovu stisknětet ■ na vysílači a držte, dokud 4x pípne motor markýzy »následně uvolněte tlačítko.
4. Po doznění pípnutí 1x krátce stiskněte ▲ na vysílači.
5. Motor na znak uložení vrchní koncové polohy 3x pípne a automat. provede krátký pohyb nahorudolů.
E. NASTAVENÍ spodní koncové polohy
1. Tlačítky ▲ ▼ a ■ nastavte požadovanou spodní koncovou polohu v níž má zastavit.
2. Stiskněte ■ na vysílači a držte, dokud 1x pípne motor markýzy, následně uvolněte tlačítko.
3. Znovu stiskněte ■ na vysílači a držte, dokud 4x pípne motor markýzy, následně uvolněte tlačítko.
4. Po doznění pípnutí 1x krátce stiskněte ▼ na vysílači.
5. Motor na znak uložení spodní koncové polohy 3x pípne a automaticky provede krátký pohyb nahorudolů.
F. NASTAVENÍ MEZIPOLOHY VÝSUVU LÁTKY MARKÝZA
Mezipoloha se programuje, pokud není nutné využít celou délku výsuvu.
1. Současným stlačením tlačítek ▲ a ▼ se dostaneme na už naprogramovanou mezipolohu.
2. Stiskněte ■ na vysílači a držte, dokud 1x pípne motor markýzy »následně uvolněte tlačítko.
3. Znovu stiskněte ■ na vysílači a držte, dokud 4x pípne motor markýzy »následně uvolněte tlačítko.
4. Stiskněte a držet současně tlačítka ▲ a ▼ na vysílači dokud motor markýzy 3x pípne.
Pozn.: pokud chceme aby se markýza dostala do mezipolohy bez ohledu v jaké je právě
poloze stiskněte současně krátce tlačítka ▲ a ▼.
G. VYMAZÁNÍ MEZIPOLOHY VÝSUVU LÁTKY MARKÝZY
1. Tlačítky ▲ nebo ▼ se dostaňte na již naprogramovanou mezipolohu.
2. Stiskněte ■ na vysílači a držet, dokud 1x pípne motor markýzy »následně uvolněte tlačítko.
3. Znovu stiskněte ■ na vysílači a držet, dokud 4x pípne motor markýzy »následně uvolněte tlačítko.
4. Stiskněte a držet současně tlačítka ▲ a ▼ na vysílači, dokud motor 5x pípne a smaže mezipolohu.
H. VYMAZÁNÍ VRCHNÍ NEBO spodní koncové polohy
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1. Tlačítky ▲ nebo ▼ se dostaňte na již naprogramovanou vrchní nebo spodní koncovou polohu.
2. Stiskněte ■ na vysílači a držet, dokud 1x pípne motor markýzy »následně uvolněte tlačítko.
3. Znovu stiskněte ■ na vysílači a držte, dokud 4x pípne motor markýzy »následně uvolněte tlačítko.
4. Stiskněte a držet tlačítko ▲ nebo ▼ pro vysílači, dokud motor 5x pípne a smaže koncovou polohu.
Pozn.: po vymazání koncových poloh je nutné, je znovu naprogramovat.
Při mazání koncových poloh nebude automaticky smazána i mezipoloha.
I. NASTAVENÍ Vrchní koncové POLOHY U MOTORŮ NEOMAT - MT, MHT
Při programování koncových poloh použijte již přihlášený vysílač. Směr šipek na vysílači nemusí
souhlasit se směrem výsuvu a návinu látky markýzy.
1. Soustavným stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ v závislosti do které strany se otáčí motor, se musíme
dostat do stavu, že se začne markýza navíjet směrem k vrchní koncové poloze. Tlačítko držte, dokud
není látka markýzy navinuta tak, že už konstrukční provedení markýzy brání dalšímu pohybu motoru
a až zátěžová pojistka ho zastaví a uloží si tuto polohu jako koncovou.
2. Až tehdy uvolněte tlačítko!
3. Pokud doposud nesouhlasil směr šipek na vysílači, po uložení vrchní koncové polohy se určitě
automaticky změnil a výsuv se ovládá tlačítkem ▼ a návin tlačítkem ▲.
Vymazání – resetování RJ v motore
1.
2.
3.
4.

Vypni napájení motoruna min. 15 sekúnd
Zapni napájení motoru » motor 2x pípne
Minimálne 6x otoč manuálním ovládáním motoru v protisměru otáčení hodinových ručiček
Dále pokračuj od bodu 4 v stati Smazání celé paměti v RJ – TTO alebo v RJ motoru

J. NASTAVENÍ dopnutí LÁTKY ZPĚTNÝ CHOD PO DOSAŽENÍ Spodní koncové polohy
Programování se provádí až po uložení koncových poloh!
1. Tlačítky ▲ ▼ a ■ nastavte polohu markýzy, která by měla být cca. v polovině mezi vrchní a spodní
koncovou polohou.
2. Stiskněte ■ na vysílači a držet dokud 1x pípne motor markýzy »následně uvolněte tlačítko.
3. Stiskněte a držte současně tlačítka ■ a ▼ na vysílači, dokud motor 2x pípne, začne vysouvat (tehdy
uvolněte tlačítka) a po dosažení spodní koncové polohy, se automaticky zastaví.
4. Podle potřeby 1, 2 nebo 3x krátce stiskněte tlačítko ▲ na vysílači »(motor vykoná 1, 2 nebo 3 krátké
pohyby zpět) čímž se dopne látka markýzy.
5. Následně stiskněte 1x krátce tlačítko ■ na vysílači, motor 3x pípne a nastavení uloží do paměti.

K. PŘIPOJENÍ A ZMĚNA HODNOTY AKTIVACE větrný senzor VOLO, - S
Připojení a nastavení senzorů se provádí až po uložení prvotních nastavení: koncových poloh ...
1. Po připojení senzoru stiskněte a držte tlačítko ■ na vysílači, dokud 1x pípne motor markýzy nebo
RJ-TTO »následně uvolněte tlačítko.
2. Krátce stiskněte tlačítko ▲ na vysílači přičemž počet stisknutí bude odpovídat rychlosti větru při níž
se aktivuje větrný senzor: (1x = 15 km/h, 2x = 30 km/h, 3x = 45 km/h,).
3. Pro kontrolu nastavené hodnoty motoru nebo RJ-TTO po ukončení stisku tlačítka ▲ pípne v
takovém počtu v jakém se zvolila hodnota. (1x, 2x nebo 3x).
4. Následně stiskněte1x krátce tlačítko ■ na vysílači »motor (RJ-TTO) 3x pípne a nastavení uloží.
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L. ZMĚNA PARAMETRŮ SVĚTELNÉHO SENZORU VOLO - S
1. Po připojení senzoru stiskněte a držte tlačítko ■ na vysílači, dokud 1x pípne motor markýzy nebo
RJ-TTO »následně uvolněte tlačítko.
2. Krátce stiskněte tlačítko ▼ na vysílači přičemž počet stisknutí bude odpovídat intenzitě světla při
které se aktivuje světelný senzor: (1x = 15 lux, 2x = 30 lux, 3x = 45 lux, 4x = aktuální).
3. Pro kontrolu nastavené hodnoty motor nebo RJ-TTO po ukončení stisku tlačítka ▼ pípne v takovém
počtu, v jakém se zvolila hodnota. (1x, 2x, 3x nebo 4x).
4. Následně stiskněte 1x krátce tlačítko ■ na vysílači - motor (RJ-TTO) 3x pípne a nastavení uloží.
M. PŘIPOJENÍ A PŘIHLÁŠENÍ klimatický senzor VOLO - SR
Tento typ rádiového vysílače se musí k motoru nebo RJ přihlásit (jak je dále popsáno), aby spolu mohli
komunikovat. Používá se tam, kde by umístění klasického senzoru VOLO - S vyžadovalo složité
propojení vodiči a bylo by to neestetické i při skupinovém ovládání. Senzor musí být samostatně jištěný
a napojen na 220 V/50Hz. Má dosah 30 metrů v zastavěném a 90 metrů ve volném prostoru. Přihlášení
senzoru se provádí až po uložení prvotních nastavení motoru nebo RJ.
1. Motor RJ-TTO a VOLO - SR se připojte k napětí 220 V přes 2 samostatné jističe »následně motor 2x
pípne. Na spodní straně senzoru zabliká červená ledka určitým počtem, který signalizuje nastavení
hodnoty větrného senzoru (1x = 5 km/h, 2x = 10 km/h, 3x = 15 km/h, 4x = 30 km/h, 5x = 45 km/h ) a
následně zelená ledka počtem nastavení hodnoty světelného senzoru (1x = 2 lux, 2x = 5 lux, 3x = 10
lux, 4x = 20 lux, 5x = 40 lux, 6x = aktuální hodnota, 7x = neustále vypnutý).
2. Po doblikaní ledky na čidle VOLO - ČR stiskněte a držte žluté tlačítko na spodku senzoru dokud
motor nebo RJ-TTO 1x pípne
3. Po doznění pípnutí stiskněte 3x krátce tlačítko ■ na vysílači.
4. Následně stiskněte a držte žluté tlačítko na spodku senzoru, dokud motor nebo RJ-TTO 3x pípne
čím dá znamení přihlášení a uložení senzoru VOLO – SR k motoru nebo RJ-TTO.
Pozn.: pokud při přihlášení nebo programování nastane chyba nebo nebyl dodržen časový limit, série
krátkých signálů senzoru oznámí ukončení programování. Programování je třeba opakovat!

N. ZMĚNA HODNOTY AKTIVACE větrný senzor VOLO - SR
1. Stiskněte 1x krátce žluté tlačítko na spodku senzoru VOLO - SR »následně zasvítí červená ledka a
po chvíli senzor VOLO - SR 1x pípne (což znamená, že je připraven na programování).
2. Následně počtem krátkých stisknutí žlutého tlačítka na senzoru nastavte rychlost větru při které se
aktivuje větrný senzor: (1x = 5 km/h, 2x = 10 km/h, 3x = 15 km/h, 4x = 30 km/h, 5x = 45 km/h).
3. Když přestanete mačkat žluté tlačítko po 3 vteřinách senzor VOLO - SR počtem krátkých pípnutí
oznámí nastavenou - změněnou hodnotu (1,2,3,4, nebo 5 pípnutí).
4. Po doznění pípnutí stiskněte 1x krátce žluté tlačítko na senzoru, který na znak uložení změny
3x pípne.
5. Po ukončení programování senzor VOLO - SR počtem bliknutí červené a zelené ledky oznámí
aktuální nastavení.
O. ZMĚNA HODNOTY AKTIVACE SVĚTELNÝ SENZOR VOLO - SR
1. Stiskněte 2x krátce žluté tlačítko na spodku senzoru VOLO - SR »následně zasvítí zelená ledka a po
chvíli senzor VOLO - ČR 1x pípne (což znamená, že je připraven na programování).
2. Následně počtem krátkých stisknutí žlutého tlačítka se nastaví intenzita světla, při kterém se aktivuje
světelný senzor: (1x = 2 lux, 2x = 5 lux, 3x = 10 lux, 4x = 20 lux, 5x = 40 lux, 6x = aktuální hodnota,
7x = neustále vypnutý).
3. Když přestanete mačkat žluté tlačítko po 3 vteřinách senzor VOLO - SR počtem krátkých pípnutí
oznámí nastavenou - změněnou hodnotu (1,2,3,4,5,6 nebo 7 pípnutí).
4. Po doznění pípnutí stiskněte 1x krátce žluté tlačítko na senzoru, který na znak uložení změny
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3x pípne.
5. Po ukončení programování senzor VOLO - SR počtem bliknutí červené a zelené ledky oznámí
aktuální nastavení.
Světelný senzor se dá aktivovat a deaktivovat použitím dálkového ovládače ERGO4, 6
následovně :
Nejdřív si pravým půlměsícovým tlačítkem na dálkovém ovládači zvolíme kanál na
kterém máme přihlásenou markízu s přihláseným senzorem VOLO – SR
Ještě v průběhu svítení letky u zvoleného kanálu, přepneme do požadované polohy (
ON zapnutá funkce sv. senzoru nebo OFF - vypnutá funkce sv. senzoru) letku levým
půlměsícovým tlačítkem straně ovládače a potvrdíme stisknutím ■.
Pro následnou kontrolu stavu se při stisknutí šipky dolu ▼ anebo nahoru ▲ rozsvítí letka
při zvoleném kanálu společně s letkou indikující stav funkce sv. senzoru ON alebo OFF.
P. AKTIVACE A DEAKTIVACE FUNKCE RDC - SNÍŽENÍ SÍLY NAVÍJENÍ O 50% PŘED VRCHNÍ
KONCOVOU POLOHOU
1. Stiskněte ■ na vysílači a držte, dokud 1x pípne motor markýzy »následně uvolnit tlačítko.
2. Znovu stiskněte ■ na vysílači a držet, dokud 4x pípne motor markýzy »následně uvolněte tlačítko.
3. Znovu stisknout ■ na vysílači a držet, dokud 3x pípne motor markýzy »následně uvolněte tlačítko
Deaktivace se provádí stejným postupem, pouze motor na znak smazání funkce 5x pípne!
Pozn.: někdy se funkce RDC aktivuje sama při uložení vrchní koncové polohy a při její následné
aktivaci se vlastně deaktivuje »je třeba poslouchat a počítat počet pípnutí po provedení programování
a podle počtu pípnutí zjistit aktuální stav.

INSTALACE ELEKTRICKÉ PŘÍPOJKY K markýze a klimatický senzor VOLO-SR
Chybné provedení Instalace může vážně poškodit motor a vytvořit nebezpečné situace!
Motor markýzy je napájen 220V/50 Hz a má ochranu I. třídy.
Při montáži markýzy s elektromotorem je třeba zajistit jištěný přívod elektrické energie k R -TTO nebo
motoru se zabudovanou RJ a samostatně k senzoru VOLO - SR.
Přitom musí být dodrženy příslušné bezpečnostní normy.
Kabelové vedení musí odpovídat platným normám a musí být vedeny v ochranných lištách.
Každá část propojení musí mít jasně označen směr, aby nedocházelo nežádoucím důsledkům.
Na všech přípojkách musí přísně dodržovat přípoj na fázi a nulový vodič.

Motor Nice ERA – Ø 45 – toč.moment 30 Nm, automatické nastavení koncových poloh.
Motor má standardně 6 vodičů:
hnědý, modrý, zelenožlutý – pro připojení napájení 230V/50Hz
černobílý, bílý, oranžovobílý – pro připojení ovládacího tlačítka
oranžovobílý – senzor
Prihlášení ovladače:
1. Zapojte motor do zdroje » udělá pohyby nahoru-dolů
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2. Stiskněte a držte tlačítko ■ na ovladači, dokud motor neudělá 3 pohyby nahoru-dolůnahoru
3. Vyzkoušejte reakci motoru na stisknutí šipek na ovladači. (nemusí souhlasit směr šipky
se směrem pohybu).
Nastavení horní a dolní koncové polohy: automaticky
1. Stisknutím a podržením šipky na ovladači, která aktivuje navíjení látky (může to být
šipka ▲ nebo ▼), dosáněte svinutí látky v horní poloze, dokud se motor sám
nezastaví. Až potom uvolněte stištěnou šipku na ovladači.
2. Horní, nebo dolní šipkou se dostanete na požadovanou dolní koncovou polohu.
3. Stiskněte a držte ■ na ovladači, dokud motor neudělá 2 krátké pohyby.
4. Stiskněte a držte ■ na ovladači, dokud motor neudělá 4 krátké pohyby.
5. Stiskněte a držte ▼ na ovladači, dokud motor neudělá 2 krátké pohyby.
6. Šipkou ▲ nebo ▼ se nastaví přesná koncová poloha.
7. Stiskněte ■, markýza udělá 3 krátke pohyby » Hotovo
8.
Programování integrovaného snímače otřesu
Markýzu nastavujte v dolní koncové poloze.
Stiskněte a držte tlačítko ■ na ovladači, dokud motor neudělá 2 krátké pohyby.
Stiskněte šipku ▼ » markýza udělá 3 krátké pohyby.
Počtem krátkých stisknutí ▲ nastavte hodnotu aktivace: stisknutí 1x = nejvyšší až 5x =
neaktivní snímání.
5. Počkejte na odezvu motoru, který daným počtem krátkých pohybů signalizuje stupeň
nastavení.
6. Stiskněte a držte tlačítko ■, dokud motor neudělá 3 dlouhé pohyby.
7. Po 1 minutě můžete vyzkoušet funkčnost nastavení senzoru.
1.
2.
3.
4.

Kompletní vymazání nastavení motoru:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Připojte a odpojte motor od zdroje
Stiskněte a držte ■, dokud motor neudělá 2 krátké pohyby » uvolněte ■
Stiskněte a držte ▲, dokud motor neudělá 3 pohyby » uvolněte ▲
Stiskněte a držte ■, dokud motor neudělá 3 pohyby » uvolněte ■
Stiskněte a držte ▼, dokud motor neudělá 3 pohyby » uvolněte ▼
Stiskněte a držte současně ▲ a ▼, dokud motor neudělá 5 dlouhých pohybů » uvolněte
» hotovo

Manuální programování koncových poloh:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Stiskněte ■, markýza udělá 2 krátké pohyby
Stiskněte ■, markýza udělá 4 krátké pohyby
Stiskněte ▲, markýza udělá 2 krátké pohyby
Stiskněte ▲ nebo ▼ a dostaňte se do horní koncové polohy
Stiskněte ■, markýza udělá 3 krátké pohyby
Stiskněte ▼ nebo ▲ a dostaňte se približně na střed výsuvu markýzy
Stiskněte ■, markýza udělá 2 krátké pohyby
Stiskněte ■, markýza udělá 4 krátké pohyby
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9. Stiskněte ▼, markýza udělá 2 krátké pohyby
10. Stiskněte ▲ nebo ▼ a dostaňte se do dolní koncové polohy
11. Stiskněte ■, markýza udělá 3 krátké pohyby
12. Vyzkoušejte ☻
Napnutí látky zpětným chodem (Po nastavení koncových poloh) :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Stiskněte ▼, markýza se zastaví v dolní koncové poloze
Stiskněte ■, markýza udělá 2 krátké pohyby
Stiskněte ▲, markýza udělá 3 krátké pohyby
Stiskněte ▲, markýza udělá 4 krátké pohyby
Stiskněte ▼ nebo ▲ tolikrát, aby se zpětným chodem napnula látka
Stiskněte ■, markýza udělá 3 krátké pohyby
Hotovo

Zapojení směrového vypínače:
1. Černobílý + oranžovobílý » navinutí – impulz
2. Černobílý + bílý » výsuv – impulz
Nastavení funkčnosti směrového vypínače: (bíločerný + bílý + bílooranžový)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Stiskněte ■, markýza udělá 2 krátké pohyby
Stiskněte ▲, markýza udělá 3 krátké pohyby
Stiskněte ■, markýza udělá 3 krátké pohyby
Stiskněte ■, markýza udělá 2 krátké pohyby
Stiskněte ▲, markýza udělá 3 krátké pohyby
Hotovo

Programování senzoru Volo, Volo S (černý + oranžový)
(vítr)
1. Stiskněte ■, markýza udělá 2 krátké pohyby
2. Stiskněte ▼, markýza udělá 3 krátké pohyby
3. Stiskněte ▲ pro nastavení intenzity snímání větru: 1x 5km/hod, 2x 10km/hod, 3x
15km/hod, 4x 30km/hod, 5x 45km/hod
4. Vyčkejte, dokud markýza daným počtem pohybů neindikuje nastavenou hodnotu
5. Stiskněte a držte ■, dokud markýza neudělá 3 krátké pohyby
6. Hotovo
(slunce)
1. Stiskněte ■, markýza udělá 2 krátké pohyby
2. Stiskněte ▼, markýza udělá 3 krátké pohyby
3. Stiskněte ▼ pro nastavení intenzity snímání slunečního záření: 1x 5 lux, 2x 10 lux,
3x 15 lux, 4x 30 lux, 5x 45 lux
4. Počkejte, dokud markýza daným počtem pohybů neindikuje nastavenou hodnotu
5. Stiskněte ■, markýza udělá 3 krátké pohyby
6. Hotovo
Přihlášení Volo SR :
1. Stiskněte žluté tlačítko na senzoru a držte cca 10 sekund
2. Stiskněte 3x ■ na ovladači
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3. Stiskněte žluté tlačítko na senzoru, dokud markýza neudělá 3 pohyby
4. Hotovo

SUNEA NHK RTS
Každá hotová markíza je nastavená z výroby. Podle potřeby použijte tento základný návod.
Zapojení : Hnědý - fáze, modrý – nulák, zelenožlutý – kostra
Přihlásení :
1. Po zapojení je nutné motor oživit» současně stiskni horní a dolní šipku
na dálkovém ovládači »
markíza se pohne nahoru-dolu » ovládač je naprogramovaný jak nastavovací
2. Když nesouhlasí směr otáčení motoru se směrem šipek na ovládači ( horní šipka – navíjí, dolní šipka rozvíjí ) stisknete a držte tlačítko my
zkontrolujte změnu.

» markíza se pohne nahoru-dolu » změna směru otáčení »

Nastavení vrchní koncové polohy :

1. Stiskněte horní šípku
šipkou

až když se markíza dostane do koncové polohy, případně doregulujdolní

a my.

2. Stiskněte současne tlačítka my a dolní » markíza sa začne rozvíjet a pokračuje i po uvolnění tlačítek
3. Asi v poloviněi výsuvu krátce stiskněte tlačítko my » markíza se zastaví
Nastavení spodní koncové polohy :
1. Stiskněte dolní šipku až když se markíza dostane do požadované koncové polohy, zastavte tlačiítkem
my, případne doreguluj horní a dolní šipkou.
2. Stiskněte současne tlačítka my a horní
» markíza se začne navíjet a pokračuje i po uvoľnení tlačítek
3. Znova stiskněte a držte tlačítko my » markíza se pohne 1,5 sekundy směrem dolu a potom směrem
nahoru až dosáhne vrchní koncovou polohu » koncové polohy byli naprogramované
4. Hned jak markíza zastaví, stiskněte tlačítko
na zadní straně dálkového ovládače » markíza se
pohne nahoru-dolu » ovládač je nastavený ako užívatelský
Uložení a vymazání mezi polohami : - programuje se až po uložení vrchní a spodní koncové polohy
1. Zastavte na požadované mezi poloze počas pohybu tlačítkem my.
2. Stiskněte a držte tlačítko my » markíza se pohne nahoru-dolu » pozice mezi polohami uložená
Když chceme mezipolohu vymazat , necháme motor sám zastavit na uložené mezi poloze a opakujeme bod 2.
Změna koncové polohy:
1. Dostaňte se do koncové polohy stisknutím příslušného tlačítka horního nebo dolního podle toho, kterou
polohu chcete měnit a počkejte až markíza dojde a sama zastaví v koncové poloze
2. Stiskněte současne tlačítka horní a dolní» markíza se pohne nahoru-dolu » je v režimu programování
3. Nastavte novou koncovou polohu horní a dolní šipkou.
4. Stiskněte e a držte tlačítko my » markíza se pohne nahoru-dolu » nová koncová poloha uložená
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Zpětné dopnutí látky :
1. Stisknětedolní šipku ,aby markíza došla do spodí koncové polohy a tam sama zastavila
2. Stiskněte a držte současně horní šipku a my, až než se markíza pohne nahoru-dolu » režim
programování
3. Podle potřeby stiskni 1 – 2x horní šípku ( látka se začne navíjet) ne však víc jak ½ otáčky hřídele válce
4. Stiskněte a držte stisknuté my až než » markíza se pohne nahoru-dolu » napínací impulz byl
naprogramovaný
Přihlásení otřesového snímače a nastavení citlivosti :
1. Stiskněte tlačítko PROG na dálkovém ovládači » markíza se pohne nahoru-dolu » režim programování
2. Stiskněte červené tlačiítko na otřesovém snímači» markíza se pohne nahoru-dolu » snímač přihlášený
k motoru
3. Zkompletizujte snímač , nastavte citlivost na potenciometri a připevněte ho na předný profil markízy
Návrat do výrobního stavu :
Motor markízy musí být pod napětím, musíme mít původný ovládač, vypíname len příslušný motor.
Na 2 sekundy odpojit napájení motoru
Na 5 – 15 sekund zapojit napájení motoru
Na 2 sekundy odpojit napájení motoru
Zapojit napájení motoru » markíza se pohne nahoru-dolu nebo se začne pohybovat jedním směrem
Když zastaví, stiskněte a držte tlačítko PROG na dálkovém ovládači » markíza se pohne nahoru-dolu »
tlačítko neuvolňovat » po pár sekundách markíza vykoná druhý krát krátký pohyb nahoru-dolu
7. Teď uvolněte tlačítko PROG» Motor je ve výrobním stave - zresetovaný
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Trubkové motory ERTE - M / M 750 PLUS LH (Mechanické koncové polohy) - obr. 1
Trubkové motory ERTE - E (Elektronické koncové polohy) - obr. 2

(Obr.1)

(obr.2)

(obr.3)

(obr.4)

(obr.5)

Pozn.: Interval mezi stisknutím tlačidel má být (1až 6sek). jak se tento interval nedodrží, vysílač vypadne z režimu
nastavování a musí se opakovat.

Zapojení, přihlásení prvního ovládače a naprogramování motora
1. Po aspoň 10 sekundovém vypnutém stavu zapni přívod 220V/50 Hz. Hnědý – fáze, Modrý – nulák –
zelenožlutý - kostra ( Motor Erte - M 3x pípne, Motor Erte – E bez zvukového signálu )
2. Dřív jak do 10 sekund, stiskni 2x tlačidlo P2 (obr.3) pod batériovým krytom ovládača.
3. Když je motor při čelném pohledu na markízu nainstalovaný v pravo stiskni horní šipku (obr.4), když je motor
vlevo stiskni dolní šipku - motor 3x pípne. Směr pohybu markízy musí souhlasit se směrem šipky.
4. Tímto je přihlášený ovládač k motoru a určený směr pohybu.

Nastavení horní a dolní koncové polohy - ERTE – M / M 750 PLUS LH (Obr.1)
1. Stiskni dolní šipku na dálkovém ovládači a počkej až motor zastaví v spodní koncové poloze.
2. Otáčením imbusového šroubu v hlavě motoru doreguluj požadovanou spodní koncovou polohu.
3. Stiskni horní šipku a po zastavení pohybu vedlejším imbusem doreguluj vrchní koncovou polohu.

Nastavení horní a dolní koncové polohy - ERTE – E (obr.2)
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1. 1x stliskni P2, 1x stiskni horní šipku, 1x stiskni P2 - motor vykoná krátký pohyb nahoru-dolu, tím oznámí
připravenost na nastavení koncových poloh.
2. Držením horní šipky a tlačidlem STOP zastavit na požadované vrchní poloze – 5x stisknout STOP - motor
vkoná krátký pohyb nahoru-dolu, tím oznámí úspěšné uložení horní koncové polohy.
3. Držením dolní šipky a tlačidlem STOP zastavit na požadované spodní poloze – 5x stisknout STOP - motor
vykoná krátký pohyb nahoru-dolu, tím oznámí úspešné uložení dolní koncové polohy.

Přihlásení a nastavení senzoru na vítr a slunce (obr.5)
1. Připojiť senzor na síť 230V / 50Hz
2. Stisknout 2x tlačítko P2 pod bateriovým krytem ovládače. (obr.2)
2. Stisknout 1x tlačítko P2 na senzoru, motor 3x krátce pípne. (obr.5)
3. Nastav požadovanou citlivost na vítr a slunce potenciometrami na senzoru.
Hodnota aktivace větrného senzoru:1 stupeň – do 15 km/h, 2 – do 30, 3 – do 45
Hodnota aktivace světelného senzoru:1 stupeň – do 15 kLux, 2 – do 30, 3 – do 45, 4 – do 60
Pozn.: Tlačítko UP slouží na otestování přihlásení senzoru k motoru – po stlisknutí by se měla markíza sbalit

Přihlásení dalšího ovládače k motoru - zkopírovaní existujícího
1. Při zapnutém napájení motoru stiskni 2x tlačítko P2 na originálním ovládači
2. Stiskni 1x tlačítko P2 na novém kopírovaném ovládači.
3. Vyzkoušej fungování všech nakopírovaných ovládačů.

Vymazání ovládače
1. Při zapnutom napájení motoru stiskni 1x tlačítko P2 na dálkovém ovládači
2. Stiskni 1x tlačítko STOP na dálkovém ovládači.
3. Stiskni 1x tlačítko P2 na dálkovém ovládači.
4. Motor oznámí vymazání pípnutím 5x.

Trubkový motor ERTE M 750 M + externí přijímač Erte TT0
Samostatný motor bez externího přijímače je ovládaný jen směrovým vypínačem.
V kombinaci s dálkovým ovladačem je potřeba použít Erte TT0.
Motor má 4 vodiče:
černý – fáze na výsuv markýzy ▼
hnědý - fáze na návin markýzy ▲
modrý – společný – neutrální – COM,
žluto-zelený - kostra
Zapojení ERTE TT0 k motoru.
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Nastavení dálkového ovladače a snímače větru:
Viz návod ERTE M 750 MRH / M 750 PLUS LH
Připojení externího přijímače ERTE TT0 k trubkovému motoru a k 220 V musí být pomocí
vlhku odolných spojek. Připojení k síti musí být chráněno přepěťovým jističem!
Externí přijímač ERTE TT0 doporučujeme po připojení k 220V, zasunout do nosného profilu
z boku přes plastovou krytku.

Na spojení kabelů navlékněte smršťovací pásku a spojku. Stlačením kleštěmi ve středu spojky
vytvořte kontakt dvou kabelů. Navlékněte na vytvořené spojení smršťovací pásku
a zapalovačem, jemným plamenem, nahřívejte pásku, dokud neobepne spojení kabelů.
ÚDRŽBA, ZÁRUKA A SERVIS
Dá se říci, že instalace je svým provedením bezúdržbová, jedinou pozornost vyžaduje kontrola
uchycení vodičů ve svorkách. Při vybití baterií vysílačů ERGO, PLANO, PLANOTIME je nutné,
je vyměnit za stejný typ se stejnými parametry i rozměry.
Záruka na RJ motory a senzory je 24 měsíců. Zákazník má právo na náhradu vadných částí.
Záruka se nevztahuje na škody způsobené špatným zacházením, úmyslným poškozováním,
nerespektováním instrukcí uvedených v tomto návodu.
Pro další otázky a pomoc kontaktujte přímo firmu která vám výrobek prodala.
Při požadavcích o informaci nebo náhradní díly je třeba vždy uvést přesný typ.
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Návod k montáži stříšky na markýzu
Použitá stříška se skládá ze dvou kusů, které se dají naklápět.

Stříška se upevní šrouby
M8x30, po dvou na každou
konzolu podle obrázku.
Šrouby se nasunou do
drážky stříšky, přiloží na konzolu a dotáhnou maticí.
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