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INSTRUKCJA OBS£UGI PILOTA
COSMO HTC

STOP

Zaprogramowanie pilota HTC

Zatrzymanie os³ony
Wejœcie do menu,
podmenu
i potwierdzenie
ustawieñ

COSMO HTC
Opuszczanie os³ony
Przewijanie menu
,,w dó³’’
Zmiana wskazañ
czasu i daty ,,w dó³’’

1. Na pilocie MASTER nacisn¹æ i jednoczeœnie
przytrzymaæ powy¿ej 5 sek. przyciski ,,stop’’ i ,,góra’’
do momentu a¿ zabierak wykona dwa pó³obroty
potwierdzaj¹c wejœcie si³ownika w tryb
programowania.
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2. Na wybranym kanale pilota HTC,
nacisn¹æ i jednoczœnie przytrzymaæ przez ok. 1 sek.
przyciski ,,stop’’ i ,,góra’’
Zabierak wykona dwa pó³obroty.
Pilot HTC zosta³ wczytany do pamiêci si³ownika
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UWAGA!
W przypadku braku pilota Master nale¿y zapoznaæ siê z instrukcj¹
wczytywania kodu pilota do pamiêci si³ownika serii Cosmo lub
odbiornika Cosmo E

Zmiana kierunku pracy si³ownika
Wybór kana³u
Przewijanie menu
,,w lewo’’

1. Po wczytaniu pilota do si³ownika sprawdziæ czy
przyciski ,,góra’’ i ,,dó³’’ na pilocie odpowiadaj¹
podnoszeniu i opuszczaniu rolety. Jeœli nie to nale¿y
wcisn¹æ jednoczeœnie i przytrzymaæ przez oko³o 5 sek.
przyciski ,,góra’’ i ,,set’.
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Zabierak wykona dwa pó³obroty a kierunki pracy zostan¹ zamienione.

f) Nacisn¹æ ,,
’’ aby podœwietliæ ,,rok’’ i ustawiæ aktualny ,,rok’’
g) Nacisn¹æ ,,STOP’’aby powróciæ do MENU g³ównego

Tryb pracy
1. TRYB RÊCZNY (MAN)
Aktywacja trybu rêcznego:
a) Nacisn¹æ dowolny przycisk aby
w³¹czyæ wyœwietlacz
b) Wcisn¹æ przycisk ,,AUTO’’
- w prawym górnym rogu
ekranu pojawi sie znaczek ,,MAN’’
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W trybie rêcznym wszystkie funkcje automatyczne s¹ wy³¹czone.
Sterowanie odbywa siê wy³¹cznie przy u¿yciu przycisków ,, ’’ (góra),
,,STOP’’ (stop), ,, ’’ (dó³), ,,
’’,,,
’’ (wybór kana³u).
2. TRYB AUTOMATYCZNY
Aktywacja trybu automatycznego:
a) Nacisn¹æ dowolny przycisk aby
w³¹czyæ wyœwietlacz
b) Wcisn¹æ przycisk ,,AUTO’’
- w prawym górnym rogu
ekranu pojawi sie znaczek ,,AUTO’’

AUTO
SET

AUTO

STOP

1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12

W trybie automatycznym rolety bêd¹ siê otwieraæ i zamykaæ
o zaprogramowanych godzinach (patrz ,,Ustawianie grup do pracy
w trybie automatycznym”).
Niezale¿nie od zaprogramowanych czasów, mo¿na sterowaæ roletami
rêcznie przy u¿yciu przycisków ,, ’’, ,,STOP’’, ,, ’’, lub ,, ’’,,, ’’
Ustawienia pilota COSMO HTC

1. Ustawianie aktualnego czasu
a) Nacisn¹æ dowolny przycisk aby w³¹czyæ wyœwietlacz
b) Wcisn¹æ i przytrzymaæ przycisk
,,STOP’’ i ,,SET’’ przez 3 sek.
- wejœcie do MENU g³ównego

c) Wybraæ ,,Time’’ i zatwierdziæ
przyciskiem ,,STOP’’- wejscie
do menu ustawiania czasu
(,,godzina’’ podœwietlona czerwono)
d) Ustawiæ aktualn¹ godzinê
przyciskami ,, ’’ i ,, ’’
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STOP

12 : 07

a) Nacisn¹æ dowolny przycisk aby w³¹czyæ wyœwietlacz

c) Wybraæ ,,Date’’ i zatwierdziæ
przyciskiem ,,STOP’’- wejœcie
do menu ustawiania daty
(,,dzieñ’’ podœwietlony czerwono)
d) Ustawiæ aktualny dzieñ
przyciskami ,, ’’ i ,, ’’
e) Nacisn¹æ ,, ’’aby podœwietliæ
,,miesi¹c’’ i ustawiæ aktualny ,,miesi¹c’’
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Czas
Data
Grupy
RDN W³ /Wy³
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b) Wcisn¹æ i przytrzymaæ przycisk
Czas
,,STOP’’ i ,,SET’’ przez 3 sek.
Data
- wejœcie do MENU g³ównego,
Grupy
STOP
c) Wybraæ ,,Group Setting’’
RDN W³ /Wy³
i zatwierdziæ przyciskiem
,,STOP’’- wejœcie do menu
ustawiania grup (,,GRUPA 1’’ podœwietlona czerwono),
d) Wybraæ grupê, któr¹ chcemy ustawiæ przyciskami ,, ’’ i ,, ’’
e) Wcisn¹æ ,,STOP’’ (wybrana grupa
zostanie podœwietlona czarno) aby wejœæ do
trybu wyboru kana³u,
SET
AUTO
f) Przy pomocy przycisków
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Y
,, ’’ i ,, ’’ przejœæ
W³: 18:15 Wy³: 20:09
na kana³y, które maj¹
STOP
Grupa 04
Grupa 01
nale¿eæ do danej grupy
Grupa 02
Grupa 05
Grupa 06
Grupa 03
i zatwierdziæ je przyciskiem
,,STOP’’- wybrane kana³y zostan¹
podœwietlone czerwono
g) Je¿eli wszystkie ¿¹dane kana³y zosta³y ju¿ do³¹czone do grupy,
nacisn¹æ ,, ’’aby przejœæ do ustawiania czasów podnoszenia
i opuszczania. ,,On’’ podœwietlone czerwono
h) W celu ustawienia czasu podnoszenia wcisn¹æ
,,STOP’’ (,,godzina’’ podœwietlona czerwono)
Ustawiæ aktualn¹ godzinê przyciskami ,, ’’ i ,, ’’
Nacisn¹æ ,, ’’aby podœwietliæ ,,minuty’’
i ustawiæ aktualne ,,minuty’’ przyciskam ,, ’’ i ,, ’’
Nacisn¹æ ,,STOP’’aby potwierdziæ ustawienie godziny
i) W celu ustalenia czasu opuszczania wcisn¹æ
,, ’’ (,,Off’’ podœwietlone czerwono), nastêpnie wcisn¹æ ,,STOP’’
(,,godzina podœwietlona czerwono) Ustawiæ aktualn¹ godzinê
przyciskami ,, ’’ i ,, ’’
Nacisn¹æ ,, ’’aby podœwietliæ ,,minuty’’ i ustawiæ aktualne ,,minuty’’
przyciskami ,, ’’ i ,, ’’. Nacisn¹æ ,,STOP’’aby potwierdziæ
ustawienie godziny (,,Off’’ podœwietlone czerwono)
j) W celu potwierdzenia wszystkich ustawieñ dla grupy wcisn¹c ,,AUTO’’
k) W celu dokonania ustawieñ kolejnych grup powtórzyæ kroki od d) do j)
Generator przypadkowoœci - tryb urlopowy

AKTYWACJA TRYBU URLOPOWEGO:
a) Nacisn¹æ dowolny przycisk aby w³¹czyæ wyœwietlacz

2. Ustawianie aktualnej daty
SET

a) Nacisn¹æ dowolny przycisk aby w³¹czyæ wyœwietlacz

Generator przypadkowoœci generuje tzw. czas przypadkowoœci.
Powoduje on, ¿e rolety podnosza siê i opuszczaj¹ z losowym odchyleniem
od 1 do 15 minut (w przód i w ty³) od zaprogramowanych czasów.
Nieregularne podnoszenie i opuszczanie rolet powoduje wra¿enie
zamieszkanego domu, dziêki czemu przy d³u¿szych nieobecnoœciach
zapewnia dodatkow¹ ochronê.

e) Nacisn¹æ ,, ’’aby podœwietliæ ,,minuty’’
i ustawiæ aktualne ,,minuty’’ przyciskam ,, ’’ i ,, ’’
f) Nacisn¹æ ,,STOP’’aby powróciæ do MENU
g³ównego

b) Wcisn¹æ i przytrzymaæ przycisk
,,STOP’’ i ,,SET’’ przez 3 sek.
- wejœcie do MENU g³ównego

Ustawianie GRUP do pracy w trybie automatycznym
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b) Wcisn¹æ i przytrzymaæ przycisk
,,STOP’’ i ,,SET’’ przez 3 sek.
- wejœcie do MENU g³ównego,
c) Wybraæ ,,RND Off’’ i zatwierdziæ
przyciskiem ,,STOP’’- w celu
aktywacji (,,RND On’’)
d) Poczekaæ a¿ pilot wróci do
ekranu g³ównego.
e) Jeœli tryb urlopowy jest aktywny,
w górnej czêœci ekranu
g³ównego pojawia siê znaczek RND
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RDN W³ /Wy³
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