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Ustawienie poło-
żeń krańcowych

Ustawienie gór-
nego położenia
krańcowego

Ustawienie dol-
nego położenia
krańcowego

Zmiana już do-
konanego usta-
wienia położeń
krańcowych

1. Rurę nawojową z zamontowanym siłownikiem zawie-
sić w uchwycie

2. Zdjąć żółtą przykrywkę przycisków nastawczych (A)
3. Wcisnąć do oporu oba przyciski nastawcze (B)

4. Przymocować pancerz rolety
5. Przełącznik kabla montażowego ustawić w położeniu

podnoszenia
6. Po osiągnięciu żądanego położenia zwolnić odpo-

wiedni przycisk (patrz strzałka wskazująca kierunek
przesuwu C)

7. Położenie krańcowe zostało teraz ustawione

8. Przełącznik kabla montażowego ustawić w położeniu
opuszczania

9. Siłownik  obraca się teraz z powrotem do początko-
wego położenia.

10. Odpowiedni przycisk nastawczy dla opuszczania
trzymać wciśnięty tak długo, aż roleta osiągnie żąda-
ny dolny punkt wyłączenia, po czym przycisk zwolnić
(patrz strzałka wskazująca kierunek przesuwu C).
Także to położenie krańcowe jest teraz ustawione.

11. Dokładną regulację przeprowadza się przez naci-
śnięcie odpowiedniego przycisku nastawczego.

12. Po zakończeniu ustawiania położeń krańcowych
ponownie założyć żółtą przykrywkę (ochrona przed
dostępem wody!), (A)

13. Zwiększenie rozpiętości położeń krańcowych
14. Ustawianie – patrz kroki 8 do 12
15. Zmniejszenie rozpiętości położeń krańcowych
16. Za pomocą kabla montażowego ustawić roletę w

położeniu pośrednim
17. Przełącznik kabla montażowego ustawić w pozycji

zerowej (wyłączenie)
18. Wcisnąć do oporu obydwa przyciski lub, o ile wiado-

mo który – przycisk odpowiadający zmienianemu kie-
runkowi przesuwu

19. Przeprowadzić ponowne ustawienie, zgodnie z kro-
kami 8 do 12
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Czynność:

Ustawienie gór-
nego i dolnego
położenia krań-
cowego

Obydwa przyciski muszą być wciśnięte.

Położenie krań-
cowe 1

Roletę przemieścić do żądanego położenia krańcowego.
Przez ponowne naciśnięcie zwolnić przycisk nastawczy
leżący po stronie kierunku przesuwu. W ten sposób
ustawione zostało położenie krańcowe 1.

Położenie krań-
cowe 2

Przemieścić roletę do drugiego położenia krańcowego.
Przez ponowne naciśnięcie zwolnić przycisk nastawczy
leżący po stronie kierunku przesuwu. W ten sposób zo-
stało ustawione położenie krańcowe 2. Założyć przy-
krywkę ochronną przycisków nastawczych.


