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CM-03/05

Trubkové motory napájené li-ion bateriemi  
a ovládané táhlem nebo dálkovým zařízením

VAROVÁNÍ
Před sestavením výrobku  
a zahájením jeho používání 
si pečlivě přečtěte návod. 
Sestavování nemusí být 
prováděno profesionálními 
montéry. Pouze k použití uvnitř 
místností.

   Malé děti se mohou uškrtit 
ve smyčce vzniklé ze šňůr, 
řetízků nebo pásků, které se 
používají k ovládání funkcí 
okenních rolet nebo žaluzií.

   Abyste zabránili nebezpečí 
uškrcení a zachycení, 
uchovávejte šňůry mimo 
dosah malých dětí.

    Šňůry se mohou ovinout okolo 
krku dítěte.

   Neumísťujte lůžka, dětské 
postýlky ani jiný nábytek 
v blízkosti ovládacích šňůr 
okenních rolet a žaluzií.

   Nesvazujte šňůry dohromady. 
   Zajistěte, aby se šňůry 
nemohly spojit zakroucením 
a vytvořit smyčku.

Čištění
Při provádění čištění vnějších povrchů zařízení a jeho 
součástí dodržujte tato všeobecná pravidla:

   Používejte vlhkou, měkkou, netřepivou tkaninu. 
Zabraňte možnosti vniknutí vlhkosti do otvorů. 

  Nepoužívejte aerosolové spreje, rozpouštědla,  
    alkohol nebo abrazivní prostředky.

Servis a podpora
Neprovádějte opravy vlastními silami. Nepokoušejte 
se zařízení rozebírat nebo otevírat. Při takovém 
počínání hrozí nebezpečí zasažení elektrickým 
proudem a ztráty platnosti omezené záruky. Uvnitř 
zařízení se nenacházejí žádné součásti, jejichž výměnu 
nebo opravu může provádět uživatel.

Záruční servis
Nejprve postupujte podle doporučení uvedených 
v tomto návodu. Pokud výrobek vykazuje známky 
poškození nebo nesprávné funkce, obraťte se  
na příslušného místního prodejce a vyžádejte si 
informace týkající se servisního zajištění v záruční době.
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Důležité bezpečnostní pokyny
VAROVÁNÍ: Aby se snížilo nebezpečí vážného  
nebo smrtelného zranění, je důležité dodržovat  
tyto pokyny týkající se bezpečnosti osob.  
Tento  návod si  uschovejte.

   Přečtěte si pokyny týkající se montáže 
a dodržujte je.

   Dětmi ve věku od 8 roků a osobami se sníženými 
tělesnými, smyslovými nebo duševními 
schopnostmi nebo s nedostatečnými 
zkušenostmi a znalostmi smí být toto zařízení 
používáno za předpokladu, že tyto děti 
či osoby jsou pod dohledem nebo byly poučeny 
o bezpečném způsobu zacházení se zařízením 
a jsou si vědomy souvisejících nebezpečí.  
Děti by si se zařízením neměly hrát. 
Čištění a uživatelskou údržbu by neměly provádět 
děti, které nejsou pod dohledem dospělé osoby.

   Nedovolte dětem, aby si hrály s pevně umístěnými 
ovládacími prvky. Dálkové ovladače uchovávejte 
mimo dosah dětí.

   Nainstalované zařízení často kontrolujte se 
zaměřením na nevyváženost a na známky 
opotřebení nebo poškození kabelů, lanek a pružin. 
Zařízení nepoužívejte, jestliže jeho stav nezbytně 
vyžaduje opravu nebo seřízení.

   Tento návod je k dispozici také na webových 
stránkách.

   Pohon musí být odpojen od svého zdroje napájení 
pří čištění, údržbě zařízení a výměně součástí.

   Emise hluku způsobovaného pohonem, 
které jsou vyjádřeny hladinou akustického tlaku 
váženou funkcí A, dosahují nejvýše 70 dB(A).

   Zařízení je určeno pouze k domácímu použití 
uvnitř místností.

   Provádí-li se v blízkém okolí údržba nebo úklid, 
jako například mytí oken, odpojte pohon od zdroje 
napájení nebo vypněte automatické ovládací 
funkce.

   Při manipulaci s vratným spínačem se vždy 
ujistěte, že ostatní osoby jsou v bezpečné 
vzdálenosti.

   Neuvádějte zařízení v činnost v době, 
kdy se v jeho blízkém okolí provádí údržba 
nebo úklid, jako například mytí oken.

   Trubkový motor smí být napájen pouze 
bezpečným, velmi nízkým napětím, 
jehož velikost odpovídá hodnotě uvedené 
na štítku, kterým je zařízení označeno.

  Toto zařízení obsahuje baterie, které nejsou  
    vyměnitelné.
 

Důležité pokyny týkající se montáže
VAROVÁNÍ: Důležité bezpečnostní pokyny. Řiďte 
se všemi uvedenými pokyny, jelikož nesprávná 
montáž může mít za následek vážné zranění.

   Tento motor lze používat pouze ve spojení 
s poháněnými součástmi z měkkých materiálů.

   Nebezpečné nechráněné pohyblivé součásti 
pohonu musí být namontovány výše než 2,5 m 
nad podlahou nebo nad jakýmkoli jiným 
vodorovným povrchem, ze kterého by pohon 
mohl být přístupný.

   Ovládací člen ručního uvolňovacího zařízení 
namontujte ve výšce, která je menší než 1,8 m.

   Ovládací člen vratného spínače má být umístěn 
v poloze, která umožňuje přímou viditelnost 
na poháněnou součást, avšak v dostatečné 
vzdálenosti od pohyblivých součástí. Má být 
namontován v minimální výšce 1,5 m a nemá být 
běžně přístupný osobám nacházejícím se v okolí.

   Hmotnost a rozměry poháněné součásti musí 
být slučitelné s jmenovitým točivým momentem 
a s jmenovitou dobou provozu.

   Pevně umístěné ovládací prvky musí být 
po montáži zřetelně viditelné.

   Poháněná součást musí být slučitelná 
s jmenovitým točivým momentem  
(CM-05 2,0 Nm) a s jmenovitou provozní  
dobou (12 min).

   Minimální průměr trubky: Ø 28 mm.
   Pohon je určen k montáži ve výšce alespoň 2,5 m 
nad podlahou nebo jakýmkoli jiným přístupným 
vodorovným povrchem.

   V souladu s pravidly pro zapojování elektrických 
zařízení musí být v pevné kabeláži začleněny 
vypínače, které odpojují všechny fáze.

 
Informace o shodě s pravidly FCC
Toto zařízení je ve shodě s požadavky uvedenými 
v části 15 pravidel FCC. Provoz zařízení je možný 
pouze tehdy, pokud jsou splněny následující 
dvě podmínky:
(1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení,
(2) toto zařízení musí být schopno snášet jakékoli 
přijímané rušení, včetně rušení, které může 
nežádoucím způsobem ovlivňovat jeho provoz. 

FCC ID: ZY4CM03
FCC ID: ZY4CM05

Informace týkající se shody se zákony 
a předpisy 

1 Informace pro uživatele, 
které se týkají shody s pravidly FCC
Tento výrobek neobsahuje součásti, jejichž výměnu 
nebo opravu může provádět uživatel, a musí být 
používán pouze se schválenými anténami. Jakékoli 
změny nebo úpravy výrobku budou mít za následek 
ztrátu platnosti všech osvědčení o shodě s předpisy 
i všech příslušných schválení.

2 Upozornění podle pravidel 
FCC k emisím rušícím provoz 
elektronických zařízení
Toto zařízení je ve shodě s požadavky uvedenými 
v části 15 pravidel FCC. Provoz zařízení je možný 
pouze tehdy, pokud jsou splněny následující 
dvě podmínky:
1. toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení,
2.  toto zařízení musí být schopno snášet jakékoli 

přijímané rušení, včetně rušení, které může 
nežádoucím způsobem ovlivňovat jeho provoz.

3 Prohlášení o vysokofrekvenčním 
rušení podle pravidel FCC
Toto zařízení bylo podrobeno zkouškám, 
při kterých bylo zjištěno, že zařízení splňuje mezní 
hodnoty stanovené pro digitální zařízení třídy B 
podle části 15 pravidel FCC. Tyto mezní hodnoty 
jsou stanoveny tak, aby poskytovaly přiměřenou 
ochranu proti škodlivému rušení při provozu zařízení 
v komerčním prostředí. Toto zařízení vytváří, 
používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii 
a pokud není nainstalováno a používáno v souladu 
s příslušnými pokyny, může způsobovat rušení 
radiokomunikačních prostředků.
Provoz tohoto zařízení v obytných oblastech může 
způsobovat škodlivé rušení; nastane-li takový 
případ, uživatel bude povinen toto rušení odstranit 
na své vlastní náklady.
Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení 
příjmu rozhlasových a televizních signálů,  
což lze zjistit vypnutím zařízení a jeho opětným 
zapnutím, je zapotřebí, aby se uživatel pokusil
toto rušení odstranit přijetím alespoň jednoho 
z následujících opatření:

   přemístit anténu přijímače nebo změnit 
její orientaci

   zvětšit oddělovací vzdálenost mezi zařízením 
a přijímačem

   připojit zařízení k zásuvce, která je začleněna 
v jiném obvodu, než ke kterému je připojen 
přijímač

   obrátit se na prodejce nebo na kvalifikovaného 
radiotelevizního technika a vyžádat si pomoc.



Čeština

Kanály Nástěnná 
montáž

Programování 
rolet

Jednotlivý 
výběr

Výběr
kanálu

Max.  
počet rolet

Max.  
počet scén

Frekvence Dosah Zdroj  
napájení

Délka Šířka Výška Certifikáty

CM-11 
Ruční dálkový ovladač 1 ■ ■ - - neomezený n/a 433 MHz 30 m při průchodu  

1 betonovou stěnou CR2430 3,0V 120 mm 45 mm 14 mm   

CM-12
Ruční dálkový ovladač 5 ■ ■ ■ ■ ■ neomezený n/a 433 MHz

30 m při průchodu  
1 betonovou stěnou CR2430 3,0V 120 mm 45 mm 14 mm   

CM-13
Ruční dálkový ovladač 15 ■ ■ ■ ■ ■ neomezený n/a 433 MHz 30 m při průchodu  

1 betonovou stěnou CR2430 3,0V 120 mm 45 mm 14 mm   

CM-15
Nástěnný dálkový ovladač 1 ■ ■ - - neomezený n/a 433 MHz 30 m při průchodu  

1 betonovou stěnou CR2430 3,0V 66 mm 32,5 mm 13,8 mm   

CM-16
Nástěnný dálkový ovladač  4 ■ - - - neomezený n/a 433 MHz 30 m při průchodu  

1 betonovou stěnou 3 x CR2430 3,0V 86 mm 86 mm 17 mm   

CM-17
Stolní dálkový ovladač 4 - ■ - - neomezený n/a 433 MHz 30 m při průchodu  

1 betonovou stěnou 2 x CR2450 3,0V 70,3 mm 62,7 mm 52,3 mm   

CM-18
Táhlo 1 - - - - neomezený n/a 433 MHz 20 m v otevřeném 

prostoru 2 x LR44 1,5V 19,5 mm ø 69,9 mm   

CM-20
Wi-Fi můstek pro ovládání 
pohybu

n/a ■ ■ - - 30 20 433 MHz
Wi-FI 2.4 GHz

30 m při průchodu  
1 betonovou stěnou Micro USB - 5V DC 100 mm ø 25 mm   
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1

2

3

4

1 3

2 4

Párovací 
tlačítko

Párovací 
tlačítko

Výběr 
kanálu

Ukazatel  
kanálu
Nahoru

Dolů

Stop  
(zastavení/

oblíbená poloha)

Stop  
(zastavení / 

oblíbená poloha)
Nahoru

Ukazatel 
kanálu

Dolů

Doprava

Nahoru

Ukazatel 
kanálu

Doprava

Dolů

Předcházející 
kanál

Další 
kanál

Stop 
(zastavení / 

oblíbená poloha)
Doleva Doleva

Kanál 1

Kanál 3

Kanál 2 Kanál 4

Dolů

Nahoru

Stop 
(zastavení / 

oblíbená poloha)

Párovací 
tlačítko

Párovací 
tlačítko

CM-11
1 kanálový dálkový ovladač

CM-12
5 kanálový dálkový ovladač

CM-13
15 kanálový dálkový ovladač

CM-17 
4 kanálový dálkový ovladač

Čeština
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CM-15
1 kanálový nástěnný ovladač

CM-16
4 kanálový nástěnný ovladač

CM-18
1 kanálový řetízkový ovladač

CM-20 
Můstek pro ovládání pohybu

Párovací 
tlačítko

Párovací 
tlačítko

Nahoru

Doprava

Dolů

Doleva

Stop  
(zastavení/
oblíbená poloha)

DolůNahoru
Stop  
(zastavení/
oblíbená poloha)

Viz návod k  CM-20

Párovací 
tlačítko

Čeština
TRUBKOVÝ MOTOR MOTION  CM-03/05 LI- ION TRUBKOVÝ MOTOR MOTION  CM-03/05 LI- ION



Click!

Click!

Click!

2

3

4
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6.1

6.2

6.3

7.2

1 6

5

7

Čeština

Motor lze aktivovat nabíjením jeho baterie pomocí 
kabelu micro USB. Začne blikat zelená LED.
Motor lze používat již během nabíjení. 
(Motor je možno aktivovat i bez použití kabelu 
micro USB, viz krok 25)

Krátkým stisknutím tlačítka pro pohyb dolů 
zkontrolujte, zda se roleta odvíjí správným 
způsobem. Pokud se roleta pohybuje nahoru, 
je nutno změnit směr otáčení.

Proveďte spárování s dálkovým ovladačem, který je uzpůsoben k programování rolet. 
Podrobné informace o dálkovém ovladači jsou uvedeny na stranách 4 a 5.  
V tomto návodu je vyobrazen typ CM-12.

VAROVÁNÍ: Nebezpečí poškození. 
Před dosažením koncových poloh 
roletu zastavte.

Aby bylo roletu možno správně používat a aby bylo zabráněno jejímu poškození, je nutno naprogramovat 
koncové mezní polohy.
Jsou-li již koncové mezní polohy nastaveny, pokračujte krokem 12.

Krátce stiskněte programovací tlačítko na motoru.  
Roleta začne provádět pohyb po jednotlivých krocích,  
což znamená, že byl aktivován programovací režim.
(Roleta bude pokračovat v provádění pohybu po jednotlivých 
krocích, dokud programovací režim nebude opět 
deaktivován.)

Chcete-li odebrat roletu z kanálu, 
zopakujte kroky 6.1 - 6.3.

Stisknutím párovacího tlačítka na zadní straně 
dálkového ovladače spárujte roletu s vybraným 
kanálem. Roleta krátce zastaví pohyb v krocích, 
což udává, že bylo provedeno spárování 
dálkového ovladače s touto roletou.

Vyberte požadovaný kanál pro roletu pomocí 
tlačítka pro výběr kanálu na dálkovém ovladači.

Výběr 
kanálu Párovací 

tlačítko

Ukazatel 
kanálu

Nahoru

Dolů

Montáž rolety

Aktivace motoru

Spárování s dálkovým ovladačem

Zkontrolujte směr otáčení

Současným stisknutím tlačítek pro pohyb 
nahoru a dolů změňte směr otáčení.
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10

9 11

9.1

8.1

10.1

11.1

8

Dolů

Nastavte horní polohu

Dolů

Stop
Nahoru

Stop

Podržte tlačítko pro pohyb dolů, dokud roleta 
nedosáhne požadované dolní polohy.

VAROVÁNÍ: Nebezpečí poškození.
K dolní poloze se přibližujte pomalu.
 

Stiskněte tlačítko pro pohyb nahoru a podržte je, 
dokud roleta nedosáhne požadované horní polohy. 

VAROVÁNÍ: Nebezpečí poškození. 
K horní poloze se přibližujte pomalu..

Nahoru

Nastavte dolní polohu

Čeština

Součastně stiskněte tlačítko stop a tlačítko 
pro pohyb nahoru. Tlačítka podržte, dokud 
roleta nezastaví pohyb v krocích a poté 
se znovu začne pohybovat v krocích.
Dolní poloha byla uložena.

Součastně stiskněte tlačítko středové polohy 
a tlačítko pro pohyb dolů. Tlačítka podržte, 
dokud roleta nezastaví pohyb v krocích a poté 
se znovu začne pohybovat v krocích.
Horní poloha byla uložena.
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12.2

13.1

12.1

13

14

15

Přemístěte roletu do požadované oblíbené polohy.

Deaktivace programovacího režimu se provádí 
krátkým stisknutím programovacího tlačítka. 
Roleta se přestane pohybovat v jednotlivých 
krocích a lze ji ovládat.

Ovládání táhlem: Zatažením za táhlo a jeho podržením 
se roleta posune do oblíbené polohy.

Dálkový ovladač: Podržením tlačítka stop se roleta 
přemísťuje do oblíbené polohy.

Ovládání táhlem: Jedním zatažením se ovládá 
přemísťování rolety do koncových poloh.  
Opakovaným zatažením se roleta zastavuje.

Dálkový ovladač: Pomocí tlačítka pro přepínání kanálů 
zvolte kanál, se kterým má být roleta spárována.
Uveďte roletu v činnosti stisknutím tlačítka pro pohyb 
nahoru nebo dolů. Stisknutím tlačítka stop zastavte 
pohyb rolety.

Nahoru

Dolů

Stop

Výběr 
kanálu

Stop

Stop

Deaktivace programovacího režimu

Ovládání rolety

Proveďte přemístění do oblíbené polohy

Podržením tlačítka Stop pak tuto oblíbenou polohu 
uložte. Roleta krátce zastaví pohyb v krocích,  
což udává, že oblíbená poloha byla uložena.

Nastavte oblíbenou polohu (volitelně)
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Přemístěte roletu do požadované oblíbené polohy.

Stisknutím programovacího tlačítka na motoru aktivujte programovací 
režim. Roleta zahájí pohyb po jednotlivých krocích.
Podržením tlačítka stop pak tuto oblíbenou polohu uložte. Roleta 
krátce zastaví pohyb v krocích, což udává, že oblíbená poloha 
byla úspěšně uložena.
Stisknutím programovacího tlačítka na motoru deaktivujte 
programovací režim. Roleta zastaví pohyb po jednotlivých krocích.

Stisknutím programovacího tlačítka na motoru aktivujte programovací režim. 
Roleta zahájí pohyb po jednotlivých krocích.

Chcete-li přímé ovládání deaktivovat nebo znovu aktivovat, podržte stisknuté 
programovací tlačítko, dokud roleta nepřestane provádět pohyb po jednotlivých 
krocích (přibližně 5 sekund).

Při stisknutí tlačítka pro pohyb nahoru nebo dolů na dálkovém ovladači se roleta přemísťuje 
přímo do svých koncových poloh (přímé ovládání). Je-li požadováno ovládání rolety v menších 
krocích pomocí tlačítek pro pohyb nahoru a dolů, lze funkci přímého ovládání deaktivovat. 
Nyní se roleta pohybuje pouze přímo ke svým koncovým polohám, je-li tlačítko pro pohyb 
nahoru nebo dolů podrženo déle než po dobu dvou sekund.

Možné je pouze smazání koncových mezních poloh nebo obnovení výchozího továrního nastavení.
Obnovením výchozího továrního nastavení současně dojde ke smazání koncových mezních poloh a k odstranění 
propojení s jakýmkoli spárovaným dálkovým ovladačem.
 

Stisknutím programovacího tlačítka na motoru aktivujte programovací režim.

Smazání koncových mezních poloh: chcete-li smazat nastavené koncové mezní polohy rolety, podržte 
stisknuté programovací tlačítko, dokud roleta poprvé nezastaví pohyb po jednotlivých krocích, a držte toto 
tlačítko nadále stisknuté, dokud roleta podruhé nezastaví pohyb po jednotlivých krocích. (přibližně 10 sekund).

Obnovení výchozího továrního nastavení: chcete-li obnovit výchozí tovární nastavení, podržte tlačítko stisknuté 
po dobu alespoň 20 sekund. Roleta dvakrát zastaví provádění pohybu po jednotlivých krocích. Po druhém 
zastavení se roleta pohne v jednom dodatečném kroku, čímž potvrdí obnovení výchozího továrního nastavení.

K dobíjení baterie motoru 
používejte kabel

micro USB

LED bliká během 
provozu červeně; 

nabijte baterii

LED bliká zeleně;
baterie se nabíjí

LED svítí  
nepřerušovaně zeleně; 
baterie je plně nabitá

Stop

Obnovení výchozího nastavení oblíbené polohy

Deaktivace přímého ovládání Dobíjení baterie

Obnovení výchozího nastavení rolety
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Podržením stisknutého programovacího tlačítka 
aktivujte ruční ovládání rolety. Roleta se bude pohybovat, 
dokud tlačítko zůstane stisknuté (max. 15 s).

Chcete-li, aby se roleta pohybovala v opačném směru, 
uvolněte programovací tlačítko a zopakujte krok 20.1.

V případě, že není k dipozici táhlo ani dálkový ovladač,  
je roletu možno ovládat pomocí programovacího tlačítka na motoru.

Rozšířené možnosti

21.2 Dálkový ovladač začne 
vyhledávat rolety (v režimu 
vyhledávání). Tento stav 
je oznamován postupným 
blikáním jednotlivých LED  
zleva doprava.

Chcete-li aktivovat 
jednotlivý 
výběr, stiskněte 
a podržte tlačítko 
stop a současně 
stiskněte párovací 
tlačítko.

Chcete-li 
vyhledat další 
roletu, stiskněte 
tlačítko pro pohyb 
doprava. Bude 
aktivován režim 
vyhledávání.
Chcete-li nalézt 
předcházející 
roletu, stiskněte 
tlačítko pro pohyb 
doleva.

Chcete-li 
ukončit
jednotlivý 
výběr, 
stiskněte 
tlačítko 
pro pohyb 
doprava 
během 
režimu 
vyhledávání.

Jakmile je nalezena roleta, 
začne blikat LED dioda 
kanálu a roleta zahájí 
pohyb po jednotlivých 
krocích, což udává, 
že byl aktivován 
programovací režim. 
Nyní lze spárovat roletu 
s dálkovým ovladačem 
(zrušit spárování rolety 
s dálkovým ovladačem) 
a/nebo provést 
programování. 

Dálkový ovladač začne 
vyhledávat rolety  
(v režimu vyhledávání). 
Tento stav je oznamován 
zobrazením 
vodorovných pruhů  
na dálkovém ovladači.

Chcete-li aktivovat 
jednotlivý výběr, 
stiskněte a podržte 
tlačítko stop 
a současně stiskněte 
párovací tlačítko.

Funkce jednotlivého výběru umožňuje aktivaci programovacího režimu u jediné rolety prostřednictvím dálkového 
ovladače, aniž by bylo nutno provádět fyzické stisknutí programovacího tlačítka na této roletě.

Chcete-li 
vyhledat další 
roletu, stiskněte 
tlačítko 
pro pohyb 
doprava. Bude 
aktivován režim 
vyhledávání.
Chcete-li nalézt 
předcházející 
roletu, stiskněte 
tlačítko pro 
pohyb doleva.

Chcete-li 
ukončit 
jednotlivý 
výběr, 
stiskněte 
tlačítko pro 
pohyb doprava 
během režimu 
vyhledávání. 
Na displeji 
se zobrazí 
písmeno O.

Jakmile je roleta 
nalezena, začne 
blikat číslo kanálu 
a roleta zahájí pohyb 
po jednotlivých 
krocích, což udává, 
že byl aktivován 
programovací režim. 
Nyní lze spárovat 
roletu s dálkovým 
ovladačem (zrušit 
spárování rolety 
s dálkovým 
ovladačem) a/nebo 
provést programování.

Funkce jednotlivého výběru umožňuje aktivaci programovacího režimu u jediné rolety prostřednictvím dálkového 
ovladače, aniž by bylo nutno provádět fyzické stisknutí programovacího tlačítka na této roletě.

Ruční ovládání

Jednotlivý výběr pomocí dálkového ovladače pro 5 kanálů

Jednotlivý výběr pomocí dálkového ovladače pro 15 kanálů
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24.2

Funkce výběru kanálu umožňuje kopírování rolet mezi kanály / dálkovými ovladači, aniž by bylo nutno 
provádět fyzické stisknutí programovacího tlačítka na jednotlivých motorech.

Chcete-li aktivovat 
režim výběru kanálu, 
stiskněte a podržte 
tlačítko pro výběr 
kanálu a současně 
stiskněte párovací 
tlačítko.

Stisknutím 
párovacího tlačítka 
na (novém) 
dálkovém ovladači 
spárujte rolety 
s novým kanálem. 

Chcete-li ukončit
režim výběru kanálu, 
vraťte se ke kanálu 
vybranému v kroku 
23.1 a zopakujte 
krok 23.2.

Všechny rolety 
ve vybraném kanálu 
začnou provádět pohyb 
po jednotlivých krocích, 
což udává, že byl aktivován 
programovací režim. 
Všechny rolety 
lze zkopírovat do nového 
kanálu příslušejícího 
stejnému dálkovému 
ovladači nebo jinému 
dálkovému ovladači. 
Vyberte nový kanál 
na (novém) dálkovém 
ovladači.

Funkce výběru kanálu umožňuje kopírování rolet mezi kanály / dálkovými ovladači, aniž by bylo nutno 
provádět fyzické stisknutí programovacího tlačítka na jednotlivých motorech.

Vyberte kanál, 
který chcete 
kopírovat.

24.2 Chcete-li 
aktivovat režim 
výběru kanálu, 
stiskněte a podržte 
tlačítko pro výběr 
kanálu a současně 
stiskněte párovací 
tlačítko.

Stisknutím 
programovacího 
tlačítka na (novém) 
dálkovém ovladači 
spárujte rolety 
s (novým) dálkovým 
ovladačem.

Chcete-li ukončit 
režim výběru kanálu, 
zvolte kanál, který byl 
vybrán v kroku 24.1,  
a zopakujte krok 24.2.

Všechny rolety ve vybraném 
kanálu začnou provádět 
pohyb po jednotlivých 
krocích, což udává, že byl 
aktivován programovací 
režim. Všechny rolety 
lze zkopírovat do nového 
kanálu příslušejícího 
stejnému dálkovému 
ovladači nebo jiným 
dálkovým ovladačům. 
Vyberte kanál na (novém) 
dálkovém ovladači.

Podržte stisknuté programovací tlačítko a dvojím zatažením aktivujte nebo deaktivujte motor.
Motor je možno aktivovat také tím, že se provede nabití jeho baterie pomocí kabelu micro USB.

Aby bylo zabráněno možnosti poškození rolety, je motor vybaven přepravním režimem, který znemožňuje 
aktivaci rolety před dokončením montáže.

Časté dotazy

Problém Příčina Řešení

Roleta nefunguje.

Motor se nachází v přepravním režimu. Aktivujte motor. Viz krok 25.
Baterie motoru je vybitá. Nabijte baterii motoru. Viz krok 19.
Baterie dálkového ovladače je vybitá.  
(LED dálkového ovladače rychle blikají.)

Vyměňte baterii v dálkovém ovladači.  
Viz návod k dálkovému ovladači.

Baterie dálkového ovladače  
je nesprávně vložená.

Vyměňte baterii v dálkovém ovladači.  
Viz návod k dálkovému ovladači.

Vysokofrekvenční rušení
Zajistěte, aby se v dráze signálu mezi dálkovým 
ovladačem a anténou motoru nenacházely 
kovové předměty.

Vzdálenost mezi dálkovým ovladačem 
a motorem je příliš velká. Přemístěte dálkový ovladač blíže k motoru.

Není vytvořeno spojení mezi dálkovým 
ovladačem a roletou.

Proveďte spárování dálkového ovladače 
s motorem. Viz krok 6.

LED na motoru červeně bliká. Baterie motoru je vybitá. Nabijte baterii motoru. Viz krok 19.

Baterie motoru rolety se nenabíjí. Nabíječka není připojená nebo nefunguje. Zkuste použít jinou nabíječku nebo se ujistěte, 
že nabíječka je správně zasunutá v zásuvce.

Na povely dálkového ovladače 
reaguje více rolet současně. 
(Nelze naprogramovat jednotlivou 
roletu)

Vícero rolet je spárováno s jediným 
kanálem.

Spárujte roletu s volným kanálem, 
který je možno naprogramovat, 
nebo k naprogramování rolety použijte funkci 
jednotlivého výběru.

Roleta se pohybuje v malých 
krocích.

1.) Nejsou naprogramovány koncové   
polohy.
2.) Přímé ovládání je deaktivováno.

Naprogramujte koncové polohy. Viz krok 8 - 11.
Aktivujte přímé ovládání. Viz krok 17.

Nelze naprogramovat oblíbenou 
polohu.

Nejsou naprogramovány koncové 
polohy. Naprogramujte koncové polohy. Viz krok 8 - 11.

Roleta sjíždí do příliš nízké 
polohy.

Koncové polohy jsou naprogramovány 
nesprávně.

Přeprogramujte koncové polohy.  
Viz krok 8 - 11.

Roleta se pohybuje v opačném 
směru. Směr otáčení byl nastaven nesprávně. Změňte směr otáčení. Viz krok 7.

Roleta se neustále pohybuje 
nahoru a dolů.

Roleta se nachází v programovacím 
režimu.

Stisknutím programovacího tlačítka na motoru 
ukončete programovací režim.

Výběr kanálu pomocí dálkového ovladače pro 5 kanálů
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Aktivace / deaktivace motoru

Vyberte kanál,
ze kterého 
mají být rolety 
kopírovány.
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We invite you to send remarks and comments about this manual 
to Coulisse at manuals@coulisse.com.

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být 
bez písemného svolení uděleného vydavatelem v žádné formě 
a žádnými prostředky, ať již elektronickými, mechanickými, 
fotokopírovacími, záznamovými, digitálními nebo jinými, 
reprodukována, ukládána ve vyhledávacím systému nebo jakkoli 
přenášena.
Třebaže byl tento návod sestaven s nejvyšší možnou pečlivostí, 
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za  škody vzniklé v důsledku případných omylů a/nebo chybných 
informací obsažených v tomto návodu.
Společnost Coulisse B.V. si vyhrazuje právo k tomu, aby tento 
návod a jeho obsah kdykoli přepracovala a/nebo změnila, 
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kontaktní osoby u společnosti Coulisse.
Společnost Coulisse uvítá, jestliže jí zašlete 
své  poznámky a  připomínky k tomuto návodu na adresu  
manuals@coulisse.com.

Nejnovější informace a aktualizované 
návody naleznete na stránkách  

rtube.nl/cm-03
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