
Verkorte handleiding van de TM2 45 ERX-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 35 of TM2 45  ERX elektronisch:

- meerdere handzenders/ wandzenders programmeren:

Let op: er kunnen maximaal 15 handzenders geprogrammeerd  worden

- 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

Eindposities programmeren:

(Het rolluik moet zich minstens 20,0 cm van de bovenste eindpositie als van de onderste eindpositie bevinden)

- Bovenste eindpositie vastleggen zonder aanslag: Met A of C bovenste gewenste eindpositie zoeken

bovenste eindpositie nu vastleggen met AB (vasthouden).

- Onderste eindpositie vastleggen: Met A of C onderste gewenste positie zoeken

onderste eindpositie nu vastleggen met BC (vasthouden).

- Bovenste eindpositie vastleggen met aanslag: Met A of C bovenste eindposities aanrijden tot motor op weerstand stopt

(alleen i.v.m. starre ophangveren) bovenste eindpositie nu vastleggen met B (vasthouden).

- Onderste eindpositie vastleggen met aanslag: Nadat de bovenste positie is bevestigd - C-knop indrukken - rolluik rijdt automatisch naar onderen

(alleen i.v.m. starre ophangveren) en motor stopt op weerstand.

Let op: Draarichting word automatisch aangepast bij het vastleggen van de bovenste eindpositie van de motor.

Middenpositie/ voorkeurspositie vastleggen: Rolluik met A of C in de gewenste positie rijden

met B (voor ca. 4 seconden vasthouden) bevestigen

Middenpositie (met B-knop) 

Middenpositie/ voorkeurspositie wissen: Middenpositie (met B-knop) aanrijden

dan B-knop voor 4 seconden vasthouden tot motor met beweging bevestigd.

   Deaktivering extreme sensibiliteit:

  verminderen tot 10%

  verhogen tot 40%

  standaardwaarde 20% (af-fabriek-waarde) instellen

- Extreme sensibiliteit bij hindernisherkenning in af-richting instellen (alleen bij TM2 35):

   Aktivering extreme sensibiliteit:

- 1e handzender/ wandzender programmeren:

- Handzender/ wandzender wissen:

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

- Eindposities kompleet wissen:

- Aanpassen variabele draaimoment (alleen i.v.m. starre ophangveren):
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Giro handzender bzw. wandzender  --> batterijen voor ca. 3 seconden uit de handzender nemen - stop-knop drukkken - 

batterijen er weer inleggen.

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