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ASA 4-kanal fjärrkontroll
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Programmering av fjärrkontroll: 

Tryck på fjärrkontrollens Val-knapp tills önskad LED lyser. 
1. Tryck på PROG – Knappen befintlig fjärrkontroll i 2 sek.
2. Kontrollampan lyser, markisen rör sig
3. Tryck på PROG – knappen på den nya fjärrkontrollen, 0,5 sek.
4. Kontrollampan blinkar / lyser, - markisen rör sig

Fjärrkontrollen är nu klar att användas.

Kontrollera Upp - Ner riktning:
- Kontrollera att motorn går upp och ned på rätt knapp
Följ anvisning för ASA markismotor

För att programmera nästa motor:
Gör om punkterna 1 - 4 enligt ovan.

Manövrering av alla motorer i grupp:

Viktigt! Ha bara ström på den motor som ska 
programmeras in. Övriga motorer ska vara strömlösa.

För att manövrera alla motorerna som en grupp:
Detta läge gör att alla markiserna kan manövreras samtidigt.

1. Tryck fram LED 1
2.  Tryck på PROG knappen i 2 sek.
3. Tryck fram så alla LED blinkar
4. Tryck på PROG knappen i 2 sek.

Gå vidare till nästa motor.
1. Tryck fram LED 2
Följ enligt ovan.

Gå vidare till eventuellt nästa motor.

Fjärrkontrollen är nu klar att användas.
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ASA 4-kanals fjernkontroll
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Programmering av fjernkontroll:  

Trykk på fjernkontrollens Valg-knapp til ønsket lysdiode lyser. 
1. Trykk på PROG-knappen til eksisterende fjernkontroll i 2 sek. 
2. Kontrollampen lyser, markisen beveger seg. 
3. Trykk på PROG-knappen på den nye fjernkontrollen i 0,5 sek. 
4. Kontrollampen blinker/lyser, markisen beveger seg. 

Fjernkontrollen er nå klar til bruk. 

Kontroller retning Opp/Ned: 
- Kontroller at motoren går opp og ned på riktig knapp. 
Følg anvisning for ASA markisemotor. 

For å programmere neste motor: 
Repeter punkt 1 til 4 ovenfor. 

Manøvrering av alle motorer i gruppe: 

Viktig! Ha bare strøm på den motoren som skal 
programmeres. Øvrige motorer må være strømløse. 

For å manøvrere alle motorer som en gruppe: 
Denne innstillingen gjør at alle markiser kan manøvreres sam-
tidig. 

1.  Trykk frem lysdiode 1. 
2.  Trykk på PROG-knappen i 2 sek. 
3.  Trykk frem så alle lysdioder blinker. 
4.  Trykk på PROG-knappen i 2 sek. 

Gå videre til neste motor. 
1.  Trykk frem lysdiode 2 
 Gjør samme som for lysdiode 1 over. 

Gå eventuelt videre til neste motor. 

Fjernkontrollen er nå klar til bruk.

Valg


