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SZYBKI START MARKIZOLETY VMB SOLAR
Pilot ZWP SA4 jest dostarczony w jednym opakowaniu z markizoletą.
Markizoleta jest fabrycznie zaprogramowana do pilota na kanale nr 1
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Sprawdź działanie
zwijania markizolety
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Sprawdź działanie
rozwijania markizolety

Umieść baterie
w pilocie

Zamontuj markizoletę
według instrukcji
montażu NC867

Vúó Solar
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Informacje dotyczące programowania, zmiany parametrów, zmiany ustawień
konfiguracyjnych, wywoływanie poszczególnych funkcji zawarte są w Instrukcji

Jeśli markizoleta działa poprawnie nie
musisz wykonywać dalszych czynności !!!

Programowania i Użytkowania (indeks NC864).

Markizoleta wyposażona jest w przycisk sterowania manualnego umieszczony w
jej górnej części. Umożliwia on sterowanie markizoletą w przypadku utraty pilota
lub wyczerpania jego baterii. Jeśli po zamontowaniu markizolety nie można jej
uruchomić z pilota, sprawdź działanie z przycisku sterowania manualnego.
SYGNALIZOWANIE

RESET

max 10s.

1

INFORMACJE DODATKOWE

RESET MARKIZY
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IN/EX

RESET PILOTA
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1 . Odkręć wkręta z tyłu pilota.
2. Wysuń w górę tylną część pilota w celu dostępu do przycisku programowania IN/EX
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max 1.5s.
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PROGRAMOWANIE

1

SYGNALIZOWANIE
Wybierz jeden z czterech dostępnych kanałów, np. nr 1

1

1 - kanał pierwszy - sterowanie markizoletą nr 1
2 - kanał drugi - sterowanie markizoletą nr 2
3 - kanał trzeci - sterowanie markizoletą nr 3
4 - kanał czwarty - sterowanie markizoletą nr 4
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1 2 3 4 - kanał wspólny - sterowanie jednoczesne
maksymalnie czterema markizoletami

max 10s.
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przycisk do wyboru kanału

STEROWANIE

x1

SYGNALIZOWANIE

1

przycisk do zwijania
materiału markizy

przycisk do wyboru trybu
manualnego

przycisk stop do zatrzymywania materiału markizy
w żądanej pozycji

przycisk do wyboru trybu
półautomatycznego

przycisk do rozwijania
materiału markizy

przycisk do wyboru trybu
automatycznego

Wywoływanie innych procedur, tj. DELETE, EXCLUDE, LEARN MODE, POWIĄZANIE URZĄDZEŃ opisane jest w
Instrukcji Programowania i Użytkowania dołączonej do markizolety VMB Solar. Informacji jak przeprowadzać
programowanie urządzeń Z-Wave przy pomocy pilotów innych producentów należy szukać w instrukcjach tych urządzeń.
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