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Általános tudnivalók
A gyár által szállított rádióvevő a rádiójeleket vezérlő jelekké alakítja. A vezeté-
kes motor a rádióvevővel rádión át vezérelhető. A rádióvevő a Centronic vezér-
lő program összes adójával vezérelhető.
Kérjük, vegye figyelembe a szerelési és kezelési útmutatóban leírtakat a ké-
szülék felszerelésénél, valamint beállításánál.

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.

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.
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Biztonsági tudnivalók
A következő biztonsági tudnivalók és figyelmeztetések a veszélyek elhárításá-
ra, valamint a személyi sérülések és anyagi károk elkerülésére szolgálnak.

Általános tudnivalók
• A helyi energiaellátó vállalat előírásait, valamint a VDE 100 szerinti nedves

és párás helyiségekre vonatkozó előírásokat a csatlakoztatáskor be kell
tartani.

• Csak száraz levegőjű helyiségben használja.

• Csak a vezérlő gyártójának módosítatlan, eredeti alkatrészeit használja.

• Vegye figyelembe az adott országra vonatkozó rendelkezéseket.

• Tartsa távol a személyeket a berendezések mozgási tartományától.

• Ha a berendezést egy vagy több adó vezérli, a berendezés mozgási tar-
tományának működés közben beláthatónak kell lennie.

• A vezérlőkészülékekhez gyermekek ne férjenek hozzá.

Vigyázat
• Áramütés veszély.

• A 230 V-os hálózatra való csatlakoztatást csak elektro-
mos szakember végezheti.

• Szerelés előtt a csatlakozó vezetéket feszültségmentesít-
se.

• Vezérlővezetékek csatlakoztatására (védő kisfeszültsé-
gek) csak megfelelő dielektromos szilárdságú vezetőtípu-
sok használhatók.
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Rendeltetésszerű használat
Az alábbi utasításban szereplő rádióvevőt csak redőny- és napellenző-beren-
dezések vezérléséhez szabad használni.
Az idegen készülékek csatlakoztatását a márkakereskedővel való egyeztetés
után kell végezni.

• 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
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1. Antenna
2. Betanító gomb
3. Csatlakozó kapcsok

Csatlakozás hajtásvezérlő
készülékként

Vigyázat
• Áramütés veszély.

• A csatlakoztatást csak elektromos szakember végezheti.

• A készülék csak kézfejvédelmet biztosít, érintésvédelmet
nem.

• Az antennát ne törje meg és a hosszúságát se változtas-
sa.

• A betanító gombot csak szigetelt szerszámmal működtes-
se.
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• Amennyiben több, mint egy motor vezérlését végzik a rá-
dióvevővel, a motorokat relévezérlésekkel kell leválaszta-
ni. Ez a leválasztás az elektronikus végálláskapcsolású
motorjaink esetén kimarad.

• Vegye figyelembe a készülék kapcsolóáramát.

1. Az eszközt a következőképpen csatlakoztassa:

NLLG
S

zöld-sárga
kék
barna / fekete
fekete / barna

Csőmotor

2. Tanítson be egy adót a vevőre vonatkozóan (lásd az "Adó betanítása" feje-
zetet)
3. A készüléket rögzítse az aljzatban.

Ügyeljen az optimális rádióvételre.
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Csatlakozás csoportos vezérlő
készülékként

Vigyázat
• Áramütés veszély.

• A csatlakoztatást csak elektromos szakember végezheti.

• A készülék csak kézfejvédelmet biztosít, érintésvédelmet
nem.

• Az antennát ne törje meg és a hosszúságát se változtas-
sa.

• A betanító gombot csak szigetelt szerszámmal működtes-
se.

• Vegye figyelembe a készülék kapcsolóáramát.

1. Az eszközt a következőképpen csatlakoztassa:

NLLG
S

Központi 
vezeték
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2. Tanítson be egy adót a vevőre vonatkozóan (lásd az "Adó betanítása" feje-
zetet)
3. A készüléket rögzítse az aljzatban.

Ügyeljen az optimális rádióvételre.

Funkciók ismertetése

Hajtásvezérlő készülék
Ha a rádióvevőt hajtásvezérlő készülékként üzemeltetik, a hajtómű közvetlenül
a készülékhez csatlakozik. A rádióparancsok mozgatási parancsokká alakul-
nak át. Az L és C közötti híddal egy 230 V/50 Hz-es hajtómű közvetlenül üze-
meltethető.

Csoportos vezérlő készülék (GS)
Ha a rádióvevőt csoportos vezérlő készülékként használják, egyéb csoportos
vezérlő készülékek/hajtóművezérlő készülékek is vezérelhetők. Ez a vezérlés
továbbíthatja a rádióparancsokat. E funkcióval lehetséges a csoportok össze-
kötése és a közös kapcsolási parancsok végrehajtása. Az L és GS közötti híd-
dal csoportok vezérlése lehetséges.

Zsaluzia ( )
Az L és a kódoló kapocs közötti híddal  a rádióvevő léptető üzemmódban
vezérelhető. Ha a hajtóbillentyűt 1 másodpercnél hosszabb ideig lenyomja, a
zsaluzia öntartással halad. A redőnyök futási ideje 120 másodperc helyett
180 másodpercig tart.
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Az adó betanítása
Vigyázat
• Áramütés veszély.

• A csatlakoztatást csak elektromos szakember végezheti.

• A készülék csak kézfejvédelmet biztosít, érintésvédelmet
nem.

• A betanító gombot csak szigetelt szerszámmal működtes-
se.

• Vegye figyelembe a készülék kapcsolóáramát.

Hozza a rádióvevőt tanulásra kész állapotba
a) A rádióvevő tanulásra kész állapotba hozása a feszültség bekapcso-
lásával

Kapcsolja be a feszültséget.

► A rádióvevő 3 percre tanulásra kész állapotba kerül.
b) A rádióvevő tanulásra kész állapotba hozása a betanító gombbal

Nyomja meg a betanító gombot 3 másodpercre.

► A rádióvevő 3 percre tanulásra kész állapotba kerül.

A mesteradó betanítása

Mesteradó alatt az első, vevőre betanított adót értjük. A to-
vábbi hozzá betanított adókkal ellentétben a mesteradó töb-
bek között lehetővé teszi a végállások beállítását (hajtómű-
veknél beépített rádióadóval) és a további adók hozzáigazí-
tott betanítását vagy törlését. Mesteradó bármelyik adó le-
het, amelyik külön FEL, STOP, LE gombbal és betanító gomb-
bal rendelkezik.
Ha a vevő már be van tanítva egy adóra, nyomja meg 10 má-
sodpercre az adó betanító gombját.
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Tanulásra kész állapotban nyomja meg az adó betanító gombját 3 másodperc-
re.

► A vevő nyugtázza a beállítást.
Ezzel a betanítási művelet véget ért.

További adók betanítása

A mesteradón kívül még további 15 adó (ebből max. 3 szen-
zor) tanítható be a rádióvevőnek.

Nyomja meg 3 másodpercre a betanított mesteradó betanító gombját.

▻ A vevő nyugtázza a beállítást.

Most nyomja meg 3 másodpercre egy a rádióvevő számára még ismeretlen új
adó betanító gombját. Ezzel 3 percre aktiválódik a rádióvevő tanulásra kész ál-
lapota egy új adó számára.

▻ A vevő nyugtázza a beállítást.

Most nyomja meg még egyszer 3 másodpercre az újonnan betanítandó adó
betanító gombját.

▻ A vevő nyugtázza a beállítást.

► Ezzel az új adó be van tanítva.

Adó törlése
Adók egyenkénti törlése

A betanított mesteradó nem törölhető. Ezt csak átírni lehet.

Nyomja meg a mesteradó betanító gombját 3 másodpercre.

▻ A vevő nyugtázza a beállítást.

Most nyomja meg 3 másodpercre a törölni kívánt adó betanító gombját.

▻ A vevő nyugtázza a beállítást.
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Ezt követően nyomja meg még egyszer a törölni kívánt adó betanító gombját
10 másodpercre.

▻ A vevő nyugtázza a beállítást.

► Az adó törölve van a rádióvevőből.

Az összes adó törlése (a mesteradó kivételével)
Nyomja meg a mesteradó betanító gombját 3 másodpercre.

▻ A vevő nyugtázza a beállítást.

Nyomja meg még egyszer a mesteradó betanító gombját, 3 másodpercre.

▻ A vevő nyugtázza a beállítást.

Nyomja meg még egyszer a mesteradó betanító gombját, 10 másodpercre.

▻ A vevő nyugtázza a beállítást.

► Minden adó törölve van a rádióvevőből (a mesteradó kivételével).

A mesteradó átírása
Kapcsolja ki a rádióvevő áramellátását, és 10 másodperc múlva kapcsolja be
ismét, vagy nyomja meg röviden a rádióvevő betanító gombját.

▻ A rádióvevő 3 percre tanulásra kész állapotba kerül.

Ahhoz, hogy az új mesteradó csak a kívánt rádióvevőben le-
gyen betanítva, az ugyanarra a feszültségellátásra kötött
összes többi vevőt ki kell venni a tanulásra kész állapotból. A
feszültség visszakapcsolását követően ezeknek a vevőknek
az adójával hajtson végre egy menet- vagy stop-parancsot.

Most nyomja meg az új mesteradó betanító gombját 10 másodpercre.

▻ A vevő nyugtázza a beállítást.

► Az új mesteradó be van tanítva és a régi mesteradó törölve van.
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I + II közbülső pozíciók programozása

I. közbülső pozíció

Az I. közbülső pozíció az árnyékoló teríték egy szabadon vá-
lasztható helyzete a felső és az alsó véghelyzet között. Az I.
közbülső pozíció beállítása előtt mindkét végállásnak beállít-
va kell lennie.
Az I. közbülső pozícióba a felső véghelyzetből áll rá a szerke-
zet.

Az I. közbülső pozíció beállítása
Menjen el az árnyékoló terítékkel a felső véghelyzetből a kívánt I. közbülső po-
zícióba.

Most nyomja meg előbb a STOP gombot és 3 másodpercen belül a LE-gom-
bot is, és tartsa mindkét gombot megnyomva.

▻ A vevő nyugtázza a beállítást.

► Az I. közbülső pozíció el van mentve.

Az I. közbülső pozícióra való ráállás
Nyomja meg egy másodpercen belül kétszer a LE gombot.

► Az árnyékoló teríték elfoglalja az I. közbülső pozíciót.

Az I. közbülső pozíció törlése
Állítsa az árnyékoló terítéket az I. közbülső pozícióba.

Most nyomja meg előbb a STOP gombot és 3 másodpercen belül a LE-gom-
bot is, és tartsa mindkét gombot megnyomva.

▻ A vevő nyugtázza a beállítást.

► Az I. közbülső pozíció törölve van.
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II. köztes állás

Alkalmazás Funkció

Redőny működtetése Szellőztetés

Markiztető-üzem Szövetfeszültség

Ezzel a funkcióval az árnyékoló terítéket az alsó véghelyzet-
ből kiindulva annyira emelheti fel, hogy a kívánt II. köztes ál-
lást elérje. A II. közbülső pozíció beállítása előtt mindkét vég-
állásnak beállítva kell lennie.

A II. közbülső pozíció beállítása
Menjen el az árnyékoló terítékkel az alsó véghelyzetből a kívánt II. köztes állás-
ba.

Most nyomja meg előbb a STOP gombot és 3 másodpercen belül a FEL-gom-
bot is, és tartsa mindkét gombot megnyomva.

▻ A vevő nyugtázza a beállítást.

► A II. köztes állás el van mentve.

A II. közbülső pozícióra való ráállás
Nyomja meg egy másodpercen belül kétszer a FEL gombot.

► Az árnyékoló teríték elfoglalja a II. közbülső pozíciót.

A II. közbülső pozíció törlése
Állítsa az árnyékoló terítéket a II. közbülső pozícióba.

Most nyomja meg előbb a STOP gombot és 3 másodpercen belül a FEL-gom-
bot is, és tartsa mindkét gombot megnyomva.

▻ A vevő nyugtázza a beállítást.

► A II. közbülső pozíció törölve van.
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I + II közbülső pozíciók programozása
zsaluzia-üzemmódban

Ha II. közbülső pozíció (forduló pozíció) van beállítva, erre
automatikusan rááll a rendszer a végállásban (a futási idő vé-
ge után) történő LE dupla gombnyomás esetén. Ha emellett
egy I. közbülső pozíció is be van állítva, a fordulásra az I. köz-
bülső pozíció elérése után azonnal sor kerül.

Alkalmazás Funkció

Zsaluzia-üzemmód Forgatás

II. közbülső pozíció (forduló pozíció)

Ezzel a funkcióval a zsaluziát az alsó véghelyzetből kiindulva
annyira emelheti fel, hogy a kívánt II. közbülső pozíciót elér-
je. A II. közbülső pozíció beállítása előtt mindkét végállásnak
beállítva kell lennie.

A II. közbülső pozíció (forduló pozíció) beállítása
Menjen a zsaluziával az alsó véghelyzetből a kívánt II. közbülső pozícióba.

Most nyomja meg előbb a STOP gombot és 3 másodpercen belül a FEL-gom-
bot is, és tartsa mindkét gombot megnyomva.

▻ A vevő nyugtázza a beállítást.

► A II. köztes állás el van mentve.
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Ráállás a II. közbülső pozícióra (forduló pozíció)
Nyomja meg egy másodpercen belül kétszer a FEL gombot.

► A zsaluzia a II. közbülső pozícióba mozog.

A II. közbülső pozíció (forduló pozíció) törlése
Menjen a zsaluziával a II. közbülső pozícióba.

Most nyomja meg előbb a STOP gombot és 3 másodpercen belül a FEL-gom-
bot is, és tartsa mindkét gombot megnyomva.

▻ A vevő nyugtázza a beállítást.

► A II. közbülső pozíció törölve van.

I. közbülső pozíció

Az I. közbülső pozíció az árnyékoló teríték egy szabadon vá-
lasztható helyzete a felső és az alsó véghelyzet között. Az I.
közbülső pozíció beállítása előtt mindkét végállásnak beállít-
va kell lennie.
Az I. közbülső pozícióba a felső véghelyzetből áll rá a szerke-
zet.

Az I. közbülső pozíció beállítása
Menjen a zsaluziával a felső véghelyzetből a kívánt I. közbülső pozícióba.

Most nyomja meg előbb a STOP gombot és 3 másodpercen belül a LE-gom-
bot is, és tartsa mindkét gombot megnyomva.

▻ A vevő nyugtázza a beállítást.

► Az I. közbülső pozíció el van mentve.

Az I. közbülső pozícióra való ráállás
Nyomja meg egy másodpercen belül kétszer a LE gombot.

► A zsaluzia az I. közbülső pozícióba mozog.
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Az I. közbülső pozíció törlése
Menjen a zsaluziával az I. közbülső pozícióba.

Most nyomja meg előbb a STOP gombot és 3 másodpercen belül a LE-gom-
bot is, és tartsa mindkét gombot megnyomva.

▻ A vevő nyugtázza a beállítást.

► Az I. közbülső pozíció törölve van.

Műszaki adatok

Névleges feszültség 230-240 V AC / 50 Hz

Kapcsoló áram 3 A / 230-240 V AC cos  = 1 esetén

Védelmi típus IP 20

Védelmi osztály

(rendeltetésszerű szerelés esetén)

II

Megengedett környezeti hőmérsék-
let

-25 és +55°C között

Menetidő redőnyök 2 perc

Menetidő zsaluzia 3 perc

Felszerelés típusa Vakolat alatti Ø 58 mm falba építés,
falra szerelhető, a megfelelő falra
szerelhető házban

Rádiófrekvencia 868,3 MHz
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Mit tegyek, ha ...?
Probléma Orvoslás

A motor nem működik. Ellenőrizni kell a csatlakozásokat.

A hajtómű rossz irányban halad. Cserélje ki a  és a  drótot a rádió-
vevőn.

A rádióvevő nem hajtja végre a kézi
mozgatási parancsokat.

Tanítsa be az adót.

Csatlakoztassa helyesen a külső
gombot.

A rádióvevő nem hajtja végre az au-
tomatikus mozgatási parancsokat.

Tanítsa be az adót.

Az adó tolókapcsolóját állítsa auto-
matikus üzemmódra.

Az I./II. közbülső pozíció nem progra-
mozható.

Az I./II. közbülső pozíció törlése és
újraprogramozása.

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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