
Centronic SunWindControl

SWC745-II

hu Szerelési és kezelési útmutató

A kijelzős kézi adóban lévő nap-szél-
vezérlőkészülék

Fontos információk:

• a szerelő / • a villamos szakember / • a felhasználó számára

Kérjük ennek megfelelően továbbadni!

Ezt az eredeti tájékoztatót a felhasználónak kell megőriznie.

Becker-Antriebe GmbH
Friedrich-Ebert-Straße 2-4
35764 Sinn/Germany
www.becker-antriebe.com

4033 630 252 0a     2017.05.09.   



Tartalomjegyzék

Általános tudnivalók .................................................................................  3
Szavatosság ............................................................................................  4
Biztonsági tudnivalók................................................................................  4
Rendeltetésszerű használat ......................................................................  5
A kijelző és a gombok ismertetése .............................................................  6
A funkciók ismertetése .............................................................................  7
Üzembe helyezés.................................................................................... 13
Gyári beállítások ..................................................................................... 13
Az adó betanítása.................................................................................... 14
Programozás .......................................................................................... 15
Az elem cseréje ...................................................................................... 25
A fali tartó felszerelése ............................................................................ 26
Tisztítás.................................................................................................. 26
Műszaki adatok....................................................................................... 26
Mit tegyek, ha ...? ................................................................................... 27
Egyszerűsített EU-megfelelőségi nyilatkozat ............................................. 28

2



Általános tudnivalók
Az SWC745-II a Becker Centronic vezérlés-választék minden vevőkészülékével
kompatibilis.
A gyárból az aktuális dátummal és idővel (KEI) kiszállított SWC745-II automati-
kusan vezérli az Ön napvédőjét a napbesugárzástól és a szélértéktől függően.
Az 5 adócsatorna útján olyan termékek vezérelhetők, mint a napellenző beren-
dezések, fényvezérlések és rádió dugaszoló aljzatok.
A 5 egyedi adócsatorna mellett, az SWC745-II 1 központi adócsatornával is
rendelkezik, amely az 1-5 adócsatornákat aktiválja.
A küszöbértékek és az árnyékolási idők csatornánként egyénileg állíthatók.
Tehát lehetőség van maximum 5 különböző feltekerési és kiengedési idő, illet-
ve be- és kikapcsolási idő automatikus végrehajtására.
A közbülső pozíció beállítása révén csatornánként 2 különböző helyzetet lehet
napellenző alkalmazásoknál, valamint 2 különböző világossági fokozatot fény-
vezérlésnél lehívni (jelenetvezérlés).
Mindenkor mód van a készülék kézi működtetésére.
Kérjük, vegye figyelembe a készülék felszerelésénél, valamint beállításánál ezt
a szerelési és kezelési útmutatót.

Piktogramok magyarázata

VIGYÁZAT A VIGYÁZAT olyan kockázatot jelent,
amely sérüléshez vezethet, ha nem sikerül
elkerülni.

FIGYELEM A FIGYELEM az anyagi károk elkerülését
szolgáló intézkedéseket jelöli.

Használati tippeket és más hasznos infor-
mációt jelez.
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Szavatosság
Az ezzel a tájékoztatással és egyéb útmutatásainkkal ellentétes szerkezeti mó-
dosítások és szakszerűtlen szerelések a felhasználó testi épségének és
egészségének súlyos károsításához, pl. zúzódásokhoz vezethetnek, úgy, hogy
szerkezeti módosításokat csak a velünk történt megegyezés után, a mi hozzá-
járulásunkkal szabad végrehajtani, és az útmutatásokat, különösen azokat,
amelyek jelen szerelési és használati útmutatóban szerepelnek, feltétlenül be
kell tartani.
A termékek rendeltetésszerű használatukkal ellentétes további felhasználása
nem megengedett.
A végtermékek előállítóinak és a szerelőknek ügyelniük kell arra, hogy a ter-
mékek alkalmazásánál az összes, különösen a végtermék előállításával, a fel-
szereléssel és a vevők tájékoztatásával kapcsolatos szükséges törvényi és ha-
tósági előírást, és az idevágó aktuális elektromágneses összeférhetőségi elő-
írásokat, figyelembe vegyék és betartsák.

Biztonsági tudnivalók

Általános tudnivalók
• Jól tegye el ezt az útmutatót!

• Csak száraz levegőjű helyiségben használja.

• Csak a vezérlő gyártójának módosítatlan, eredeti alkatrészeit használja.

• A vezérlőkészülékekhez gyermekek ne férjenek hozzá.

• Vegye figyelembe az adott országra vonatkozó rendelkezéseket.

• Az elhasznált elemeket szakszerűen ártalmatlanítsa. Csak azonos típusú
(lásd a műszaki adatokat) csere-elemet használjon.

Vigyázat
• Tartsa távol a személyeket a berendezések mozgási tar-

tományától.
• Ha a berendezést egy vagy több adó vezérli, a berende-

zés mozgási tartományának működés közben belátható-
nak kell lennie.

• A készülékben lenyelhető apró alkatrészek vannak.
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Rendeltetésszerű használat
Az SWC745-II készüléket csak a napellenző berendezések vezérléséhez sza-
bad használni és a készülék kompatibilis a Centronic-II vezérlőkkel és az
UC520 vezérlővel.

• Vegye figyelembe, hogy a rádióberendezéseket nem szabad olyan he-
lyek közelében használni, ahol nagy a zavarokozás kockázata (pl. kórhá-
zak, repülőterek közelében).

• A távvezérlés használata csak olyan készülékeknél és berendezéseknél
megengedett, amelyeknél az adó vagy a vevő működési zavara nem ve-
szélyeztethet személyeket, állatokat vagy tárgyakat, illetve ha ennek koc-
kázatát más biztonsági intézkedések kiküszöbölik.

• Az üzemeltető semmiféle védelmet sem élvez más távközlési berendezé-
sek vagy végberendezések által okozott zavarokkal szemben (pl. olyan
rádióberendezésekkel szemben sem, amelyeket szabályszerűen ugyan-
abban a frekvenciatartományban üzemeltetnek).

• A rádióvevőket csak a gyártó által engedélyezett készülékekkel és beren-
dezésekkel kösse össze.

• Ügyeljen arra, hogy a vezérlést ne fémfelületek vagy
mágneses mezők közelében szerelje fel vagy üzemeltes-
se.

• Azonos frekvencián adó rádióberendezések vételi zavart
okozhatnak.

• Figyelembe kell venni, hogy a rádiójel hatótávolságát a
törvényalkotók és az építési előírások korlátozzák.
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A kijelző és a gombok ismertetése

3
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1 Kijelző 8 Kézi / automatikus tolókap-
csoló

2 Menü-billentyűzet 9 Betanító gomb

3 FELTEKERÉS gomb 10 Elemtartó

4 STOP gomb 11 Feliratmező

5 KIENGEDÉS gomb 12 RESET-gomb (a feliratmező
mögött)

6 Csatornaválasztó gomb 13 Adattábla

7 Csatornajelző lámpák
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Kijelzőszimbólumok

1

23

4

5

6 7 8 9

1 Feltekerés 6 Óra/dátum

2 Kiengedés 7 Program

3 A hét napjai (h - v) 8 Beállítás

4 Számkijelző 9 Funkció

5 Szöveges sor

A funkciók ismertetése

/  Tolókapcsoló
A /  tolókapcsolóval a kiválasztott csatorna, vagy a kézi és automatikus kö-
zül kiválasztott csoport átkapcsolható. Az aktuális beállítás a kijelzőn megjele-
nik.

Csatorna
Az adó csatornája egy vagy több vevőnek tanítható be. Egyetlen vevő vezérlé-
se egyedi parancs, több vevőé csoportos parancs.

Központi parancs
Ha az adó összes csatornáját kiválasztja, akkor minden hozzárendelt vevőt/ve-
vőcsoportot egyidejűleg vezérelhet.
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Csatornaválasztó gomb

A csatornaválasztás csak üzemeltetési módban lehetséges.

A csatornaválasztó gombbal max. 5 csatornát lehet kiválasztani. Az egyes kivá-
lasztott csatornákat a hozzájuk tartozó csatornajelző lámpa kigyulladása mu-
tatja. Ha egyidejűleg az összes csatornajelző lámpa világít, akkor a központi
parancsot törölni lehet.

A betanított csatorna nevét a feliratmezőn, az átlátszó fólia
alatt jegyezheti fel.

Csatornajelző lámpák
A kiadott rádiójelet a hozzá tartozó csatornajelző lámpa kigyulladása jelzi.
Ha az elem teljesítménye gyengül, az adóteljesítmény, illetve a rádiós hatótá-
volság csökken. Ha a gomb megnyomásakor a csatornajelző lámpa már nem
gyullad ki, az elemet ki kell cserélni.

Üzemeltetési mód
A kijelzőben az előírt szél- vagy napérték, illetve az idő látható.

OK-gomb
A menüben az OK-gomb lenyomásával az aktuálisan kijelzett értékek tárolásra
kerülnek.

+/- gombok
Az alábbi üzemeltetési módok lehetségesek a + és a - gombok révén:

• Menü ->Érték módosítása

• Auto-üzemmód ->információk lekérdezése

∙ + gomb ->Következő automatikus árnyékolási idő 

∙ - gomb ->Következő automatikus árnyékolási idő 

MENUE-gomb
A MENUE-gomb lenyomásával a menüáttekintés vagy az üzemeltetési mód je-
lenik meg.
Az aktuálisan kijelzett értékek nem tárolódnak.
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RESET-gomb
A RESET-gomb (golyóstollal vagy hasonló eszközzel történő) lenyomásával a
készülék gyári beállítása visszaállítható.
Kivétel: Funkció és Nyelvválasztás menüpont

Időpont/dátum menü
ÓRA/DÁTUM
Ebben a menüben a pontos idő és a dátum beállítható.

Program menü
PROGRAM
A FUNKCIÓ menüben választani lehet az árnyékolási idő és az AUTO árnyéko-
lási idő között.
A PROGRAM menüben ezek beállítása lehetséges.
Árnyékolási idő
Programozható feltekerési és kiengedési idők a napellenző berendezés szá-
mára.
Az az időtartam, amely alatt a napellenző berendezés minden egyes kiengedé-
si parancs esetén kienged, kiengedve marad és nem reagál a napérzékelő je-
leire (ideális pl. a bolti kirakatok számára... csokoládé nem olvad el). Ezen idő-
tartam elteltével a napellenző automatika újból aktiválódik, és a berendezés
napérzékelő segítségével a napsütéstől függően feltekeredik vagy kienged.

A berendezés kiengedve marad

Napautomatika OFF

Napautomatika ON

Kiengedési parancs és 

napautomatika = OFF

A napautomatika újra 

ON állásba kapcsol.

NINCS feltekerési parancs!

8 óra 16 óra

Napautomatika ON
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AUTO árnyékolási idő
Megakadályozza a napellenző berendezés túl korai kiengedését vagy túl kései
feltekerését.
Pl.: AUTO árnyékolási idő  : 9:00
A napellenző berendezés nem enged ki 9:00 óra előtt.
AUTO árnyékolási idő : 16:00
A napellenző berendezés 16:00-kor feltekerődik, bár a nap még süt.
Az az időtartam, amelyen belül a napellenző berendezés vezérlése a napérzé-
kelőtől függ. Ezen időtartam elteltével automatikus feltekerési parancsra kerül
sor, s a berendezés feltekeredve marad a napautomatika aktiválási időpontjá-
ig. Pl. magánház: A napellenzőnek éjszaka feltekerve kell maradnia, napköz-
ben pedig a napsütéstől függően árnyékolnia.

Naptól függő 

vezérlésA berendezés feltekerve marad A berendezés feltekerve marad

Napautomatika ON Napautomatika OFF

A napautomatika újra ON

állásba kapcsol

NINCS kiengedési parancs!

Feltekerési parancs és 

napautomatika = OFF

8 óra 16 óra

Napautomatika OFF

Beállítások menü
BEÁLLÍTÁS menü
A BEÁLLÍTÁS menüben az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

• NAPSÜTÉS 

• KÉSLELTETÉS  (csak a SZAKÉRTŐI-MÓD ON beállításnál)

• NAPSÜTÉS 

• KÉSLELTETÉS  (csak a SZAKÉRTŐI-MÓD ON beállításnál)

• TÉL ON/OFF

• SZÉLERŐSSÉG ELLENŐRZÉS

• IDŐ VÉGÁLLÁS/KÖZBÜLSŐ POZÍCIÓ/VÁSZONFESZÍTÉS (FORDULÁS
zsaluzia esetén) (csak programozott ÁRNYÉKOLÁSI IDŐ/vagy AUTO ÁR-
NYÉKOLÁSI IDŐ esetén)
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• NAP VÉGÁLLÁS/KÖZBÜLSŐ POZÍCIÓ/VÁSZONFESZÍTÉS (FORDULÁS
zsaluzia esetén)

• Nyelvkiválasztás (MAGYAR)

• NYÁR/TÉL (Automatikus átállítás nyári-/téli időszámításra)
A beállítások sikeres elvégzéséhez nyomja le az OK-gombot addig, amíg az Ön
által kívánt menüponthoz nem ér.

NAPSÜTÉS  / NAPSÜTÉS 
Az előre beállított küszöbérték NAPSÜTÉS  esetén 04 és NAPSÜTÉS  ese-
tén 03.
A – értéknél a napfényvédő funkció ki van kapcsolva. A világosság értéke 01
(erősen felhős) értéktől 15 (közvetlen napbesugárzás) értékig állítható. A beál-
lított napérték jelenik meg a kijelzőn. A beállítandó érték villog.

KÉSLELTETÉS  (csak a SZAKÉRTŐI-MÓD ON
beállításnál)
A késleltetési idő  előzetesen beállított értéke 3 perc és a késleltetési idő 
előzetesen beállított értéke 15 perc.
A késleltetési idő  a túllépett NAPSÜTÉS küszöbérték  és a kiengedési pa-
rancs közötti időtartamot jelöli.
Ez az érték manuálisan beállítható.
A késleltetési idő  a NAPSÜTÉS küszöbértéknél kisebb érték elérése  és a
feltekerési parancs közötti időtartamot jelöli.
Ez az érték manuálisan beállítható.

VÉGÁLLÁS
Végállásként azt a pontot írjuk le, amelyben a napellenző berendezés a felte-
kert vagy kiengedett pozícióban helyezkedik el.

KÖZBÜLSŐ POZÍCIÓ
A közbülső pozíció a napellenző berendezésnek egy szabadon választható
helyzete a feltekert és kiengedett végállás között. Erre az állásra a feltekert ál-
lásból történő programozás után lehet ráállni.
Ehhez nyomja le az KIENGEDÉS-gombot kétszer röviden egymás után.
Zsaluüzemben az esetlegesen beállított fordulást a közbülső pozíció után au-
tomatikusan végrehajtja a rendszer.
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VÁSZONFESZÍTÉS/FORDULÁS
A vászonfeszítés/fordulás pozíció a napellenző berendezés/zsaluzia szabadon
választható helyzete a feltekert és a kiengedett végállás között. Ezzel a funkci-
óval a napellenző berendezés szövete megfeszíthető.
Zsaluzia esetén a lamella megfordul.
Ehhez nyomja le az FELTEKERÉS-gombot kétszer röviden egymás után.

TÉL OFF/ON
Ha a TÉL ON funkció aktiválva van, automatikus és manuális mozgatási paran-
csok végrehajtására nem kerül sor.

SZÉLERŐSSÉG ELLENŐRZÉS
Az előre beállított küszöbérték SZÉL esetén 04.
A küszöbérték 01 (kevés szél) értéktől 11 (nagyon szeles) értékig állítható.
A beállított szélérték jelenik meg a kijelzőn. A beállítandó érték villog.
Ha a megfelelő érték 15 percig a szélérték alá csökken, a mozgatási paran-
csok újból végrehajthatók.

TESZT üzemmód
A TESZT üzemmódot egy adott küszöbérték elállításával hozhatja működésbe.
Ez automatikusan véget ér kb. 15 perc múlva vagy a tolókapcsoló működteté-
se után azonnal. A TESZT üzemmódban az árnyékolási funkció és a szélerős-
ség ellenőrzés időtartamai lerövidülnek.

Nyelvkiválasztás (MAGYAR)
Itt az Ön országának megfelelő nyelv kiválasztható.

NYÁR/TÉL
A NYÁR/TÉL a nyári/téli időszámítás közötti automatikus átkapcsolást jelöli. A
gyári beállítás ON; a készülék automatikusan alkalmazkodik.

Funkció menü
Ezt az üzemmódot csak képzett szakemberek használhatják.
A FUNKCIÓ menüben lehetséges a következő funkciók beállítása:

• NAPELLENZŐ/ZSALUZIA (az árnyékoló teríték kiválasztása)

• TANULÓ ÁLLÁS

• FUTÁSI IDŐ

• ÁRNYÉKOLÁSI IDŐ/AUTO ÁRNYÉKOLÁSI IDŐ

• SZAKÉRTŐI-MÓD OFF/ON
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• ELSŐ ÜZEMBE HELYEZÉS (szerviz céljából)

SZAKÉRTŐI-MÓD
A késleltetési időknek a BEÁLLÍTÁSOK menüben történő módosításához a
SZAKÉRTŐI-MÓD ON helyzetbe állítandó.

Üzembe helyezés
Az első gombnyomással „ébressze“ fel az SWC745-II készüléket. Most pedig a
+/- gombokkal kiválaszthatja a nyelvet, és az OK-gombbal elfogadtathatja. Az
SWC745-II automatikus üzemmódban van.

Gyári beállítások
ÓRA/DÁTUM
Aktuális KEI és aktuális dátum
BEÁLLÍTÁS
Küszöbérték NAPSÜTÉS  04 és NAPSÜTÉS  03
Küszöbérték SZÉL 04
KÉSLELTETÉS  3 perc. (SZAKÉRTŐI-MÓD)
KÉSLELTETÉS  15 perc. (SZAKÉRTŐI-MÓD)
KÖZBÜLSŐ POZÍCIÓ
NYÁR/TÉL ON
FUNKCIÓ
NAPELLENZŐ, SZAKÉRTŐI-MÓD OFF

A RESET-gomb (golyóstollal vagy hasonló eszközzel történő)
lenyomásával a készülék gyári beállítása visszaállítható.
Kivétel: Funkció és Nyelvválasztás menü
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Az adó betanítása

Az 1-5 központi parancs nem tanítható be külön.

1) A mesteradó betanítása
a) Hozza a vevőt tanulásra kész állapotba 

Vegye figyelembe a vevőkészülék szerelési és kezelési útmu-
tatóját.
Az adó betanító gombját egy megfelelő hengeres szerszám-
mal (pl. golyóstollal) kezelje.

• Kapcsolja ki a vevő feszültségellátását, és 5 másodperc után kapcsolja
ismét be.

vagy

• Működtesse a vevő betanító gombját, ill. rádiókapcsolóját.
Ekkor a vevő 3 percen át tanításra kész állapotban van.
b) A mesteradó betanítása
A tanításra kész állapot alatt addig tartsa lenyomva a mesteradó betanító
gombját, amíg a vevő nem nyugtázza a sikeres betanítást.
A kijelzőn a "Beállítás küldése" jelenik meg.
Erősítse meg az OK billentyűvel.
Ezzel a betanítási művelet véget ért.

2) További adók betanítása
Tartsa lenyomva addig a mesteradó betanító gombját, amíg a vevő nem nyug-
tázza a betanulást.
A kijelzőn a "Beállítás küldése" jelenik meg.
Erősítse meg az OK billentyűvel.
Tartsa lenyomva addig az új adó betanító gombját, amíg a vevő nem nyugtázza
a betanulást.
Most nyomja meg még egyszer az újonnan betanítandó adó betanító gombját.
A vevő nyugtázza a sikeres betanítást.

14



Programozás

Először válassza ki a megfelelő üzemeltetési módban a kívánt
csatornát a csatornaválasztó gombbal.

Menüáttekintés

ÓRA/DÁTUMAUTO

FUNKCIÓ ÓRA/DÁTUM AUTO

PROGRAM BEÁLLÍTÁS

1. Nyomja le a MENUE billentyűt, az ÓRA/DÁTUM megjelentik.
2. További menük kiválasztásához nyomja le a +/- gombokat.
3. Nyoma le a MENUE billentyűt az üzemeltetési mód megjelenítéséhez.
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ÓRA/DÁTUM (Pontos idő és dátum beállítása)

ÓRA/DÁTUMAUTO

ÓRA/DÁTUM AUTO

IDOPONT ÉV

HÓNAP NAP

1. Nyomja le a MENUE billentyűt, az ÓRA/DÁTUM megjelentik.
2. Az OK billentyűvel a időpont érhető el.
3. Most pedig a +/- billentyűkkel állítsák be az aktuális pontos időt.
4. Ha a pontos időt beállította, erősítse ezt meg az OK billentyűvel.
5. Az ÉV, HÓNAP és NAP beállításakor a fent leírtaknak megfelelően járjon el.
Megjelenik az ÓRA/DÁTUM.
6. Nyoma le a MENUE billentyűt az üzemeltetési mód megjelenítéséhez.
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PROGRAM, HÉT, BLOKKOLAS, EGYENKÉNT,
árnyékolási idő, AUTO árnyékolási idő

AUTO PROGRAM HÉT ÁRNYÉKOLÁSI IDŐ

ÁRNYÉKOLÁSI IDŐ PROGRAM AUTO

1. Nyomja le a MENUE billentyűt.
2. A PROGRAM menü kiválasztásával nyomja le a + billentyűt, amíg a PROG-
RAM meg nem jelenik.
3. Erősítse meg az OK billentyűvel.
4. Nyomja le a + gombot, megjelenik a HÉT.
5. Most pedig válassza ki a +/- gombokkal a kívánt funkciót:

Hét Az OK billentyűvel a HÉT (1-7) menüpont érhető el. Ekkor az
összes további adatbevitel a hét minden napjára vonatkozik

Blokkolás Az OK billentyűvel a BLOKKOLAS (BLOKKOLÁS (1-5), BLOK-
KOLÁS (6,7)) menüpont érhető el. Ekkor az összes további
adatbevitel a BLOKKOLAS (1-5) és a BLOKKOLÁS (6,7) me-
nüpontokra vonatkozik.

Egyenként Az OK billentyűvel az EGYENKÉNT (1,2,3,4,5,6,7) menüpont
érhető el. Ekkor az összes további adatbevitel a hét minden
napjára egyenként vonatkozik.

A FUNKCIÓ menüben választani lehet az árnyékolási idő és az
AUTO árnyékolási idő között.
Ha a kijelzőn --:-- jelenik meg (a 23:59 és a 00:00 óraidő kö-
zött), a kapcsolási idő nem kerül végrehajtásra.

6. Erősítse meg az OK billentyűvel. Az árnyékolási idő / AUTO árnyékolási idő
megjelenik.
7. A +/- billentyűkkel ekkor állítsa be az árnyékolási idő/ AUTO árnyékolási idő
paramétereket. Minden adatbevitelt erősítsen meg az OK billentyűvel.
8. Nyoma le a MENUE billentyűt az üzemeltetési mód megjelenítéséhez.
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BEÁLLÍTÁS NAPSÜTÉS (KÉSLELTETÉS)

Először válassza ki az üzemeltetési módban a kívánt csator-
nát a csatornaválasztó gombbal.

NAPSÜTÉS KÉSLELTETÉS

BEÁLLÍTÁS NAPSÜTÉS KÉSLELTETÉSAUTO

p

p

1. Nyomja le a MENUE billentyűt.
2. A BEÁLLÍTÁS menü kiválasztásával nyomja le a + billentyűt, amíg a BEÁLLÍ-
TÁS meg nem jelenik.
3. Erősítse meg az OK billentyűvel.
4. Megjelenik a NAPSÜTÉS .
5. A +/- gombbal a napérték beállítható.

A párbeszédablakban megjelenő KÉSLELTETÉS  és a KÉS-
LELTETÉS  csak akkor jelenik meg, ha a funkciómenüben a
SZAKÉRTŐI-MÓD ON állapotban van.

6. Az adatbevitelt erősítse meg az OK billentyűvel. Megjelenik a KÉSLELTETÉS
.

7. A +/- gombbal a késleltetési időt beállíthatja.
8. Az adatbevitelt erősítse meg az OK billentyűvel.
A NAPSÜTÉS  és a KÉSLELTETÉS  paraméterekkel járjon el a NAPSÜTÉS

 és a KÉSLELTETÉS  ismertetésénél leírt módon.
9. A NAPSÜTÉS/KÉSLELTETÉS funkció most beállításra került.
10. A BEÁLLÍTÁS menüben végzett további programozáshoz kérjük, olvasson
tovább.
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BEÁLLÍTÁS KÖZBÜLSŐ POZÍCIÓ, VÁSZONFESZÍTÉS/
FORDULÁS, TÉL OFF/ON

TÉL

1. Ön megerősítette a NAPSÜTÉS  (KÉSLELTETÉS ) menüpontokat. Meg-
jelenik a TÉL OFF.

Állítsa be a közbülső pozíciót/forduló pozíciót (I. és II. köz-
bülső pozíció) a rádióvevő utasítása szerint.

2. A +/- billentyűvel a téli üzemmódot be- vagy kikapcsolhatja. A választását
erősítse meg az OK billentyűvel. A vevő nyugtázza a választást.

A manuális kiengedésre már nem kerülhet sor a kiengedési
parancs ellenére. Vizsgálja meg a beállítást.

3. A TÉL OFF/ON funkció most beállításra került.
4. A BEÁLLÍTÁS menüben végzett további programozáshoz kérjük, olvasson
tovább.
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BEÁLLÍTÁS SZÉLERŐSSÉG ELLENŐRZÉS, IDŐ
VÉGÁLLÁS, IDŐ KÖZBÜLSŐ POZÍCIÓ, IDŐ
VÁSZONFESZÍTÉS/FORDULÁS

IDŐ VÉGÁLLÁSSZÉLERŐSSÉG ELLENŐRZÉS

1. Ön a TÉL OFF/ON menüpontot megerősítette. Megjelenik a SZÉLERŐSSÉG
ELLENŐRZÉS.
2. A +/- gombbal a szélértéket beállíthatja.
3. Az adatbevitelt erősítse meg az OK billentyűvel. Az IDŐ VÉGÁLLÁS megjele-
nik.
4. A +/- billentyűvel lehet választani az IDŐ VÉGÁLLÁS, IDŐ KÖZBÜLSŐ POZÍ-
CIÓ és az IDŐ VÁSZONFESZÍTÉS/FORDULÁS között.

E választással Ön meghatározza, hogy az árnyékoló teríték
mely állásba mozogjon a beállított árnyékolási idő elérése
után.

5. A választását erősítse meg az OK billentyűvel.
6. Az IDŐ VÉGÁLLÁS funkció most beállításra került.
7. A BEÁLLÍTÁS menüben végzett további programozáshoz kérjük, olvasson
tovább.
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BEÁLLÍTÁS NAP KÖZBENSŐ POZÍCIÓ, NAP
VÁSZONFESZITÉS/FORDULÁS, NAP VÉGÁLLÁS

NAP

KÖZBENSŐ POZÍCIÓ

1. Ön az IDŐ VÉGÁLLÁS menüpontot megerősítette. Megjelenik a NAP KÖZ-
BENSŐ POZÍCIÓ.
2. A +/- billentyűvel lehet választani a NAP KÖZBENSŐ POZÍCIÓ, NAP VÁ-
SZONFESZITÉS/FORDULÁS, NAP VÉGÁLLÁS között.
3. A választását erősítse meg az OK billentyűvel.
4. A NAP KÖZBENSŐ POZÍCIÓ funkció most beállításra került.

E választással Ön meghatározza, hogy az árnyékoló teríték
mely állásba mozogjon a napküszöbérték túllépése után.

5. A BEÁLLÍTÁS menüben végzett további programozáshoz kérjük, olvasson
tovább.

21



BEÁLLÍTÁS MAGYAR, NYÁR/TÉL (nyelvválasztás,
automatikus átállítás nyári-/téli időszámításra)

NYÁR/TÉLMAGYAR BEÁLLÍTÁS AUTO

1. Ön a NAP KÖZBENSŐ POZÍCIÓ menüpontot megerősítette. Erősítse meg az
OK billentyűvel. Megjelenik a MAGYAR a kijelzőn.
2. A +/- gombbal a kívánt nyelvet beállíthatja.
3. Nyelvválasztását erősítse meg az OK billentyűvel.
4. A +/- billentyűvel a NYÁR/TÉL beállítást be- vagy kikapcsolhatja.
5. A választását erősítse meg az OK billentyűvel.
6. Nyoma le a MENUE billentyűt az üzemeltetési mód megjelenítéséhez.
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FUNKCIÓ (csak szakemberek részére) NAPELLENZŐ/
ZSALU, FUTÁSI IDŐ (az árnyékoló teríték, a napellenző/
zsalu futási idejének beállítása)

NAPELLENZŐ FUTÁSI IDŐFUNKCIÓAUTO

mp

A külső rádióvevők VC470(-II), VC420(-II), UC520 és VC520
zsaluzia üzemmóddal vannak felszerelve.
A "zsaluzia" árnyékoló teríték kiválasztása az SWC745-II
esetén csak olyan rádióvevők esetén működik, amelyek tar-
talmazzák a zsaluzia üzemmódot ill. a fent nevezett készülé-
keknél.
A VC180, VC220 és VC420(-II) vezérlőkkel fény üzemmódban
történő működtetéskor a futási időt "oo" értékre kell állítani.

1. Nyomja le a MENUE billentyűt.
2. A FUNKCIÓ menü kiválasztásával nyomja le a + billentyűt, amíg a FUNKCIÓ
meg nem jelenik.
3. Erősítse meg az OK billentyűvel. A NAPELLENZŐ/ZSALU megjelenik.
4. A +/- gombbal választhat a napellenző/zsaluzia között.
5. Erősítse meg az OK billentyűvel. Megjelenik a FUTÁSI IDŐ.
6. A +/- gombbal a szükséges futási időt beállíthatja.
(Előzetes beállítás: 120 másodperc napellenző és 180 másodperc zsaluzia
esetén).
7. Erősítse meg az OK billentyűvel.
8. A FUTÁSI IDŐ funkció most beállításra került.
9. A FUNKCIÓ menüben végzett további programozáshoz kérjük, olvasson to-
vább.
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FUNKCIÓ (csak szakemberek részére)

SZAKÉRTŐI-MÓD ELSŐ ÜZEMBE HELYEZÉS FUNKCIÓÁRNYÉKOLÁSI IDŐ

AUTO

 

1. Ön megerősítette a FUTÁSI IDŐ funkciót, megjelenik az ÁRNYÉKOLÁSI IDŐ/
AUTO ÁRNYÉKOLÁSI IDŐ.
2. A +/- gombbal választhat az ÁRNYÉKOLÁSI IDŐ/AUTO ÁRNYÉKOLÁSI IDŐ
között.
3. A választását erősítse meg az OK billentyűvel. A SZAKÉRTŐI-MÓD OFF/ON
megjelenik.
4. A +/- gombbal a kívánt beállítást kiválaszthatja.
5. Megjelenik az ELSŐ ÜZEMBE HELYEZÉS.
6. Erősítse meg az OK billentyűvel.
7. Nyoma le a MENUE billentyűt az üzemeltetési mód megjelenítéséhez.
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Az elem cseréje

A megfelelő elemtípust lásd a "Műszaki adatok" című feje-
zetben.

14

2

3

  Az elemeket cserélje ki egy
percen belül és ezalatt ne nyom-
jon le semmilyen gombot.

1. Nyissa fel az elemtartó burkolatát.

2. Vegye ki az elemeket.

3. Helyezze be az új elemeket helyes
irányban.

4. Zárja le az elemtartó burkolatát.

25



A fali tartó felszerelése

Kireteszelés
Fali tartó 

rögzítőlemez

Fali tartó
2

6

• A felszerelés előtt, a felszerelés
tervezett helyén, ellenőrizze az
adó és a vevő kifogástalan mű-
ködését.

• A tartót a két vele együtt szállí-
tott csavarral erősítse a falra.

Tisztítás
A készüléket csak arra alkalmas szövettel tisztítsa. Ne alkalmazzon olyan tisztí-
tószert, amely megtámadhatja a felületet.

Műszaki adatok

Névleges feszültség 3 V DC

Elem típusa LR03 (AAA)

Védelem IP 20

Engedélyezett környezeti hőmérséklet -10 °C - +55 °C

Kisugárzott maximális adóteljesítmény ≤ 25 mW

Rádiófrekvencia 868,3 MHz

A rádió maximális hatótávolsága épület közelében és az épületben max. 25 m,
szabadban 350 m.
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Mit tegyek, ha ...?

Zavar Ok Orvoslás

A hajtómű nem műkö-
dik.

Az elemek kimerültek. Helyezzen be új eleme-
ket.

Az elemek rosszul van-
nak betéve.

Igazítsa meg az eleme-
ket.

A vevő az rádiós hatótá-
volságon kívül van.

Menjen közelebb a ve-
vőhöz.

Az adó nincs betanítva a
vevőre.

Tanítsa be az adót.

Az elemcsere után az
adó nem reagál.

A feszültségellátás túl
sokáig volt megszakad-
va.

Nyomja le a RESET-
gombot.

Vizsgálja meg a beállítá-
sokat.

A kijelzőn megjelenik az
ELEM.

Az elemek gyengék. Helyezzen be új eleme-
ket.

A kívánt hajtómű nem
működik.

Hibás csatorna-kivá-
lasztás

Válassza ki a megfelelő
csatornát.

Az árnyékoló teríték
nem mozog a végállás-
ba.

A végálláspozíció nincs
beállítva.

Állítsa be a végálláspo-
zíciót a NAP VÉGÁLLÁS
vagy az IDŐ VÉGÁLLÁS
beállító menüben.

Az automatikus mozga-
tási parancsok végre-
hajtására nem kerül sor.

A kijelzőn a "KÉZI" jele-
nik meg.

Állítsa a tolókapcsolót a
szemközti pozícióra.

A tél beállítás ON állás-
ban van.

Állítsa a tél beállítást
OFF állásba.

Az automatikus napvé-
dő-funkciót egy kézi
mozgatási parancs
megszakította.

Állítsa a tolókapcsolót
újból vissza a szemközti
pozícióra.
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Zavar Ok Orvoslás

A berendezés az "AU-
TO" kijelzése esetén
sem indul el automati-
kusan.

A rendszer nem érte el
a napküszöbértéket.

Állítsa be a napküszöb-
értéket.

A szélküszöbérték túllé-
pése.

Várja meg a szél le-
csendesedését.

A berendezés az "AU-
TO" vagy "KÉZI" kijelzé-
se esetén sem indítható
el kézzel.

A szélküszöbérték túllé-
pése.

Várja meg a szél le-
csendesedését.

Az érzékelő vagy az ér-
zékelőcsatlakozó hibás.

Vizsgálja meg az érzé-
kelőt.

A tél beállítás ON állás-
ban van.

Állítsa a tél beállítást
OFF állásba.

Egyszerűsített EU-megfelelőségi nyilatkozat
A Becker-Antriebe GmbH ezúton kijelenti, hogy ez a rádióberendezés megfelel
a 2014/53/EU irányelvnek.
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi weboldalon érhető el:
www.becker-antriebe.com/ce

A műszaki változtatás joga fenntartva.
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