
Verkorte handleiding van de TM2 45 Plug & Play Radio Short motor

Mogelijke hand- resp. wandzenders:

Let op: 1. De mogelijkheid om met een hand- resp. wandzender te programmeren wordt automatisch na 8 uur gedeaktiveerd na het laatste bevel

2. Met de Skipper LCD kunnen onderstaande functies niet uitgevoerd worden. Voor het programmeren zie bijgevoegde bedieningshandleiding.

Handzender ontgrendelen: Skipper 1, 7 en Skipper LCD  --> batterijen voor ca. 3 seconden eruit nemen  

TM2 45 PPR-Short

- Draairichting aanpassen

- Meerdere handzenders/ wandzenders programmeren:

Let op: er kunnen maximaal 15 handzenders geprogrammeerd  worden

- Motor omstellen van pulsschakelaar- naar vaste standschakelaarsfunctie:

- Radiogeheugen kompleet wissen d.m.v. montagekabel:

1. Motor stroomloos maken

2. Witte of zwarte kabel met blauwe kabel verbinden

3. Motor van stroom voorzien - Motor maakt korte beweging

4. Motor minimaal 4 seconde stroomloos maken

5. Motor van stroom voorzien - Motor maakt eerst een korte en na 6 seconde een lange beweging

6. Witte of zwarte kabel weer van blauwe kabel scheiden

Aansluitschema schakelaar: Let op:

4-Kanaals Mini-Touch-Lock-Handzender programmeren

Bij de reeds geprogrammeerde handzender resp. wandzender de knoppen "omhoog" en "stop" gelijktijdig drukken --> motor beweegt kort;

Aansluitend de knoppen "stop" en "af" gelijktijdig drukken --> motor beweegt weer kort;

Nu de mini-handzender 4-kanaals ontgrendelen en bijv. de knop 1 drukken zodat de motor op kanaal 1 opgeslagen wordt --> motor bevestigd met een langere beweging.

De 4-Kanaals Mini-Touch Lock-Handzender kan alleen in combinatie met een 

 Skipper/ Giro 1-kanaals, 7-kanaals handzender of wandzender 1-kanaals geprogrammeerd worden.
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  standaardwaarde 20% (af-fabriek-waarde) instellen

  verminderen tot 10%
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Bij de PPR-Short-motor kan zowel een pulsschakelaar als vaste 

stand schakelaar aangesloten worden. Standaard is de motor 

ingesteld op een pulsschakelaar.

Let op: Op het moment dat de eerste handzender geprogrammeerd is, maakt de motor automatisch een aantal loopbewegingen. De eerste duurt 2 seconden, de 

2e max. 10 seconden. Daarna beweegt de motor in een richting - omhoog of omlaag. Nu moet men 1 seconde lang op de desbetreffende knop - omhoog of omlaag - 

drukken. De draairichting wordt nu zo nodig aangepast. Aansluitend moet de motor 2 komplete loopbewegingen maken om de looptijd vast te leggen en de 

obstakeldetectie te aktiveren.

   Deaktivering extreme sensibiliteit:

- Extreme sensibiliteit bij hindernisherkenning in af-richting instellen:

  verhogen tot 40%

- Aanpassen variabele draaimoment 

   Aktivering extreme sensibiliteit:

- Eindposities kompleet wissen met handzender/ wandzender: B + C B + C B + C

B + C B C

- Radiogeheugen kompleet wissen d.m.v. handzender/ wandzender: A + B B A + B

- Handzender/ wandzender wissen: A + B A B
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Giro handzender bzw. wandzender  --> batterijen voor ca. 3 seconden uit de handzender nemen - stop-knop drukkken - 

batterijen er weer inleggen.
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- 1e handzender/ wandzender programmeren: A + B B B

Wandzender Giro-Handzender Skipper-Handzender Skipper LCD - 50 Kanaal


