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PORTOS motorok vezérlési rendszere 
 

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ  

PRN1 / PRN 2 
 

A távirányítók 
433 MHz 
frekvencián 
működnek

 

 
 
Technikai adatok:  

 
Áramellátás:    elem 3V ( CR 2430 ) 
Működési frekvencia:   433 MHz  
Adás teljesítménye:   10 mW 
Munkahőmérséklet:   -10 ˚C - +50 ˚C 
Működés hatósugara: 150 m nyílt terepen  

25 m épület belsejében  
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A motor programozása az adott csatornán  
 
 
 

!!!   FIGYELEM!!!  
A programozás ideje alatt a hálózati feszültségre c sak az a motor lehet bekötve, amelyiket 
programozzuk.  

 

 
 
 

Kössük a motort a hálózati feszültségre, egy hosszú, egyedi hangjelzés hallható és a 
motor rövid fel-le történő mozgást végez (, amennyiben nem nyomunk meg egyetlen 
nyomógombot sem 12 másodpercig, akkor a motor kilép a programozási üzemmódból). 

 
Válassza ki a távirányítón azt a csatornát, amelyet programozni kíván (azon távirányítók   
esetében, amelyek több, mint egy csatornával rendelkeznek). 

1. Nyomja meg egyszerre a FEL + STOP  nyomógombokat, a motor egyszeri hangjelzést  
    ad ki és rövid fel-le történő mozgást végez.  
2. Nyomja meg ismételten a FEL + és STOP nyomógombokat, a motor  
    egyszeri hangjelzést ad ki. 
3. Nyomja meg a FEL vagy LE nyomógombot, amit a motor 6-szori hangjelzéssel jelez,  

továbbá rövid fel-le történő mozgást végez, ami azt jelenti, hogy a csatorna 
beprogramozása megtörtént.  

 
 
 
 
 
 

ON 

 
 
 

A távirányító motorhoz történő hozzárendelése után ellenőrizni kell a művelet helyességét 
a motor távirányító által történő próbaindítása által. A motor forgási irányának 
megfordítása céljából ismételten be kell programozni a kiválasztott csatornát, 
megváltoztatva a programozás módját, pl. amennyiben a kétszeres FEL + LE, valamint LE 
módszerrel programozott motor fordítva forog, akkor újra programozzuk a motort fordított 
irányt használva, vagyis kétszer FEL + STOP, valamint FEL.   

 
 
 

ON                                              
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A csatornák beállításának törlése (az adott csatorn a minden 
beállításának törlése)  

 
A távirányító kijelzőjén állítsa be a már korábban beprogramozott csatornát.  
 

1. Nyomja meg egyszerre a FEL + STOP nyomógombokat, a motor egyszeri hangjelzést 
ad ki és rövid fel-le történő mozgást végez. 

2.Nyomja meg a STOP, nyomógombot. A motor egyszeri hangjelzést ad ki. 
3. Nyomja meg ismételten a FEL + STOP nyomógombokat, amit a motor 4-szeri 

hangjelzéssel jelez, továbbá rövid fel-le történő mozgást végez.  
 

 
 
 

 
 
 

!!!  
FIGYELEM!!!  
Amennyiben töröljük az adott csatorna beállítását, akkor azok a motorok, 
amelyek ehhez a csatornához voltak hozzárendelve te ljes törlésre kerülnek 
az összes csatornából is. A távirányító mindenkori törlése és egy új 
távirányító beírása megköveteli a hálózati feszülts ég motorról történ ő 
lekapcsolását. Tehát úgy kell beszerelni az elektro mos hálózatot, hogy 
lehetséges legyen minden red őnyt egymástól függetlenül kikapcsolni az 
elektromos hálózatból.  

 
A távirányító másolása  

 
A következő csatorna vagy távirányító hozzárendelését azzal a távirányítóval kezdjük, 
amelyik elsőként került beprogramozásra. Több távirányító (csatorna) 
hozzárendelésekor ne kapcsoljuk le a tápfeszültséget a motorról! 

 
A működő távirányító kijelzőjén állítsa be a korábban beprogramozott csatornát.  

1. Nyomja meg egyszerre a FEL + STOP nyomógombokat, a motor egyszeri hangjelzést  
    ad ki és rövid fel-le történő mozgást végez. 
2. Nyomja meg ismételten a FEL + STOP nyomógombokat, a motor  
     egyszeri hangjelzést ad ki. 
3. Harmadszor is nyomja meg a FEL + STOP nyomógombokat azon a távirányítón, 

amelyiket programozni kíván. A motor 5-szöri hangjelzéssel jelez, továbbá rövid fel-le 
történő mozgást végez. A csatorna beprogramozása megtörtént.  
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4. A tartásos és tartás nélküli üzemmódok közötti á tváltás  
Az adó kétféle üzemmódban dolgozhat: 

 
Tartásos üzemmód  
A FEL vagy LE nyomógombok lenyomása, vagy felengedése elindítja a motor 
beprogramozott funkcióját (a redőny felhúzását vagy leeresztését). A motor addig fog 
működni, amíg a redőny teljesen fel nem lesz húzva vagy le nem lesz eresztve.  

 
Tartás nélküli 
üzemmód  
A motor csak addig fog működni, amíg lenyomva tartjuk a nyomógombot. Ha a 
nyomógombot felengedjük, akkor a motor nem működik tovább. Amennyiben a 
nyomógombot 2 másodperctől tovább tartjuk lenyomva, akkor a motor úgy kezd 
dolgozni, mint a tartásos üzemmódban, vagyis addig, amíg a redőny teljesen fel nem lesz 
húzva, vagy le nem lesz eresztve.  

 
Az egyes üzemmódok közötti átváltást a következő módon kell elvégezni: 

Válassza ki a korábban beprogramozott csatornát.  
1. Nyomja meg egyszerre a FEL + STOP nyomógombokat, a motor egyszeri hangjelzést 

ad ki és rövid fel-le történő mozgást végez. 
2. Nyomja meg a FEL nyomógombot, a motor egyszeri  
    hangjelzést ad ki. 

  3. Nyomja meg egyszerre a FEL + STOP nyomógombokat, amit a motor 3-szori  
      hangjelzéssel jelez, továbbá rövid fel-le történő mozgást végez.  

 
Ezáltal a távirányító működési módjának megváltoztatása befejeződött. Ez vonatkozik 
minden csatornára és a később hozzárendelt távirányítókra.  

 

 
Használat  
A távirányító működésének hatósugarára, valamint a rádiójelek minőségére hatással 
lehetnek a helyi zavarforrások, mint pl. az elektromos motorok, valamint más, ugyanazon 
frekvencián sugárzó rádió-berendezések. Abban az esetben, ha nincs reakció a 
távirányító vezérlőjelére, akkor ismételten el kell küldeni a vezérlőjelet, megváltoztatva a 
távirányító helyzetét.  
A berendezéseket tiszta állapotban kell tartani, valamint védeni kell a 
szennyeződésektől. A berendezéseket nem szabad kitenni szélsőséges időjárási 
viszonyoknak, továbbá nedvesség és erős vibrációk hatásainak.  
Az elem kicseréléséhez ki kell venni a berendezést a keretéből, ezzel hozzáférést 
biztosítva az elemhez. Elemcseréhez nem szabad fém szerszámokat használni. A 
használandó elem típusa CR2430. 
A vezérlő berendezést védeni kell illetéktelen személyek hozzáférése ellen. A 
berendezés kidobásakor törölni kell minden hozzárendelt berendezés hozzárendelését. 
A már nem használt berendezést újra kell hasznosítani az erre vonatkozó előírásokban 
foglaltaknak megfelelően.  

 

!!!  
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FIGYELMEZTETÉS – AZ EBBEN AZ UTASÍTÁSBAN FOGLALTAK SZERINTI ELJ ÁRÁS 
FONTOS A SZEMÉLYI BIZTONSÁG BIZTOSÍTÁSA CÉLJÁBÓL.  


