GEIGER AIR-Motory
Nastavení koncových poloh

Programování je možné pouze do 30 min. od napájení z el. sítě.
Prodloužení: Napájení přerušit!
Pro nastavení koncových poloh není nutné přihlásit žádní vysílač.
123456

NAHORU a DOLU tlačítko stisknout cca. 10 sek.
—> Kanál-LED blikají střídavě.

1.
AIR

Pro výběr motoru STOP-tlačítko příbližně na 2 sek. stiskne
—> Motor „klikne“.

123456

2.

Je-li připojeno více motorů, změnte vlastní polohu a opakujte, až
požadovaný motor „klikne“.

AIR

Stisknout součastné tlačítko STOP a DOLEVA po dobu cca. 2 sek.
k uvedení motoru do režimu nastavení koncových poloh
—> Motor „klikne“.

123456

3.
AIR

Dbát na pořadí: nejprve nastavit dolní a pak horní koncovou polohu!
123456

123456

4.

AIR

AIR

123456

123456

5.

AIR

AIR

123456

6.

NAHORU nebo DOLU tlačítkem najet na spodní polohu a ze STOP a
VPRAVO tlačítkem pozici uložit —> Motor „klikne“ 2x.

Nastavení na automatické rozpoznání (roleta: nutné pevné závěsy), vypne
se motor automaticky —> Motor „klikne“ 2x.

NAHORU nebo DOLU tlačitkem najet na horní polohu a ze STOP a
VPRAVO tlačítkem pozici uložit —> Motor „klikne“ 4x.

Nastavení na automatické rozpoznání (roleta: nutný doraz) nebo dojezdový
spínač, vypne se motor automaticky —> Motor „klikne“ 4x.
(pouze roleta)

Na ukončení režimu nastavení koncových poloh NAHORU a DOLU
tlačitko stisknout cca. 4 sek. —> LED přestanou blikat.

AIR

Poznámky

Během programovaní mohou být všechny koncové polohy motorů nastaveny po
jednotlivých krocích (krok 2-5).
Nastavení mezipolohy:
Při pohybu stiskněte na cca. 2 sek. opačné tlačítko —> Motor „klikne“ 2x.
Odstranení mezipolohy:
Při pohybu stiskněte na cca. 4 sek. opačné tlačítko —> Motor „klikne“ 4x.

www.geiger.de
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GEIGER AIR-Motory
Přiřazení kanalů (LC-vysílače AIR)

Programování je možné pouze do 30 min. od napájení z el. sítě.
Prodloužení: Napájení přerušit!

123456

1.

LEVÉ a PRAVÉ tlačítko stisknout cca. 10 sek.
—> Kanál-LED bliká.

AIR

123456

2.
AIR

Pro výběr motoru STOP tlačítko stisknout na cca. 2 sek.
—> Motor „klikne“.

Info: Je-li připojeno vice motorů, změnte vlastní polohu a opakujte, až požadovaný
motor „klikne“.

123456

3.

VLEVO nebo VPRAVO tlačitkem vyberte požadovaný kanál.
AIR

123456

4.

Stisknutím tlačítek STOP a NAHORU na cca. 2 sek. uložíte zvolený kanál
—> Motor „klikne“.

AIR

123456

5.

LEVÉ a PRAVÉ tlačitko stisknout na cca. 4 sek., na ukončení režimu
—> LED přestanou blikat.

AIR

Poznámky

Během programovaní mohou být všechny koncové polohy motorů nastaveny po
jednotlivých krocích (krok 3+4).
123456

AIR

www.geiger.de

Smazání kanálu je shodné s nastavením, s výjimkou bodu 4.
Zde je třeba stisknout tlačítko STOP a DOLU pro vymazání vybraného kanálu
—> Motor „klikne“ 4x.
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GEIGER AIR-Motory
Přiřazení skupiny senzorů
(LC-vysílač AIR/meteorologická stanice AIR)

Programování je možné pouze do 30 min. od napájení z el. sítě.
Prodloužení: Napájení přerušit!
Funkce počasí jsou ve výchozím nastavení deaktivovány pro všechny motory.
123456

1.

VLEVO a VPRAVO tlačitko stisknout na cca. 10 sek.
—> Kanál-LED bliká.

AIR

123456

2.
AIR

123456

3.
AIR

123456

4.
AIR

123456

5.

Pro výběr motoru STOP tlačítko stisknout na cca. 1,5 sek.
—> Motor „klikne“.

Info: Je-li připojeno vice motorů, změnte vlastní polohu a opakujte, až požadovaný
motor „klikne“.

Pomocí tlačítek VLEVO nebo VPRAVO vyberte požadovanou skupinu senzorů.
Slunce: Slunce-LED bliká ( )
Déšť: Slunce-LED svití + číslice 1 bliká ( + 1)
Vítr:
Slunce-LED svití + číslice 2 bliká ( + 2)
Stisknutím tlačítek STOP a NAHORU zvolíte motor vybrané skupiny snímačů
—> Motor „klikne“.
Info: Stisknutím tlačítek STOP a DOLU odstraníte vybraný motor ze seznamu
skupiny snímače senzoru —> Motor „klikne“ 4x až 6x.

LEVÉ a PRAVÉ tlačitko stisknout na cca. 4 sek. na ukončení režimu
—> LED přestanou blikat.

AIR

Poznámky

Po přiřazení motoru ke skupině snímačů slunce musí být aktivováno ovládáním slunce na
vysílači (jak je uvedeno níže).
Všechny motory, které byly přiřazeny skupině slunce se stejným vysílačem, reagují na
zapnutí nebo vypnutí slunce automatiky stejně.
123456

1.

Stisknutím VLEVO nebo VPRAVO tlačítka vyberte symbol slunce
—> slunce-LED svítí.

AIR

123456

2.
AIR

www.geiger.de

Stisknutím tlačítka NAHORU zapnete ovládání slunce
—> Motor „klikne“ 1x.

Info: Stiskněte tlačítko DOLU pro vypnutí slunce automatiky
—> Motor „klikne“ 2x.
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GEIGER AIR-Motory
Seskupení ovládání (LC-vysílače AIR/AIR-Motory)

Programování je možné pouze do 30 min. od napájení z el. sítě.
Prodloužení: Napájení přerušit!
Cíl: Závěs A + závěs B s 6 kanálovým LC AIR vysílačem je možné řídit jednotlivě a i
jako skupinu.
Na vysílači LC AIR stiskněte tlačítka VLEVO a VPRAVO příbližně na cca. 10 sek.,
až začne blikat kanálová LED. Vysílač je nyní v režimu nastavení.
Závěs A:
1. Pro výběr motoru STOP tlačítko stisknout na cca. 1,5 sek. stisknout.
2. Pomocí tlačítka VLEVO nebo VPRAVO vyberte požadovaný kanál (zde kanál 1).
3. Stiskněte tlačitka STOP a NAHORU na dobu cca. 1,5 sek., aby se nastavil kanál.
123456



kanál 1
použití

A

4. Pomocí tlačítka VLEVO nebo VPRAVO vyberte kanál pro skupinu (zde kanál 3).
5. Stiskněte tlačitka STOP a NAHORU na dobu cca. 1,5 sek., na nastavení kanálu.
123456



kanál 3
použití

A

+

B

Závěs B:
1. Pro výběr motoru STOP tlačítko stisknout na cca. 1,5 sek.
2. Pomocí tlačítka VLEVO nebo VPRAVO vyberte požadovaný kanál (zde kanál 2).
3. Stiskněte tlačitka STOP a NAHORU na dobu cca. 1,5 sek., aby se nastavil kanál.
123456



kanál 2
použití

B

4. Pomocí tlačitka VLEVO nebo VPRAVO vyberte kanál pro skupinu (zde kanál 3).
5. Stiskněte tlačítka STOP a NAHORU na dobu cca. 1,5 sek., na nastavení kanálu.
123456



kanál 3
použití

A

+

B

Je-li pro kanál 1 nyní uveden přikaz k přenastavení, závěs A se otevře nebo zavře.
Je-li zadán příkaz pro pohyb pro kanál 2, otevře nebo zavře závěs B.
Chcete-li součastně otevřít nebo zavřít oba závěsy (závěs A a B), vyberte kanál 3 a
zadejte příkaz požadovaného pokynu.
www.geiger.de

Gerhard Geiger GmbH & Co. KG | 100W2510 cz V000 1218

