Uwagi dotycz¹ce bezpieczeñstwa
Si³ownik obrotowy serii COSMO s³u¿y do automatycznej obs³ugi
zas³on zwijanych tj. rolet, krat i bram rolowanych, markiz itp.

UWAGA!
Ka¿de programowanie i zmiana kierunku obrotów si³ownika s¹ potwierdzane pó³obrotami jego zabieraka. Dlatego nie nale¿y programowaæ
pilota kiedy roleta znajduje siê w skrajnej - górnej b¹dŸ dolnej pozycji.
Grozi to jej uszkodzeniem (np. wci¹gniêciem do obudowy).
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Wchodzenie w tryb programowania MASTER-a

Po wyjêciu urz¹dzenia z opakowania nale¿y sprawdziæ czy nie ma ono
¿adnych widocznych uszkodzeñ, powsta³ych np. w transporcie. Jeœli
takie uszkodzenia wystêpuj¹, nale¿y niezw³ocznie poinformowaæ o tym
dostawcê, a urz¹dzenia nie wolno instalowaæ.

1. Pod³¹czyæ zasilanie
elektryczne.
2. Wy³¹czyæ i w³¹czyæ
zasilanie si³ownika.

Niew³aœciwy monta¿ si³ownika mo¿e doprowadziæ do uszkodzenia
cia³a, dlatego nale¿y postêpowaæ zgodnie z poni¿sz¹ instrukcj¹.
Nale¿y j¹ równie¿ zachowaæ.
Nie wolno pozwalaæ dzieciom bawiæ siê zdalnym sterowaniem
si³ownika.

3. Ponownie wy³¹czyæ i w³¹czyæ
zasilanie si³ownika.
Dwa pó³obroty zabieraka
potwierdzaj¹ wejœcie si³ownika
w tryb programowania.

Regularnie nale¿y sprawdzaæ stan techniczny si³ownika, przewodów
i urz¹dzeñ steruj¹cych. Nie wolno u¿ywaæ si³ownika, jeœli wymaga
naprawy lub regulacji.
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Si³ownik nie jest przeznaczony do u¿ytkowania przez osoby (w tym
dzieci) o ograniczonej zdolnoœci fizycznej, czuciowej lub psychicznej,
lub osoby o braku doœwiadczenia lub znajomoœci takiego sprzêtu
chyba, ¿e odbywa siê to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcj¹ jego
u¿ytkowania, przekazanej przez osoby odpowiadaj¹ce za bezpieczeñstwo si³ownika.

INSTRUKCJA
WCZYTYWANIA KODU
PILOTA DO PAMIÊCI
SI£OWNIKA SERII COSMO
Z WBUDOWANYM
ODBIORNIKIEM RADIOWYM

Do monta¿u si³owników serii PICO COSMO i PRO COSMO
wykorzystuje siê standardowe uchwyty serii PICO i PRO. Instalacjê w
rolecie i regulacjê wy³¹czników krañcowych si³owników serii COSMO
nale¿y wykonaæ wg „instrukcji monta¿u i u¿ytkowania si³owników
standardowych serii PICO i PRO”.
Si³owniki serii COSMO mog¹ wspó³pracowaæ ze wszystkimi pilotami
serii COSMO.
Do jednego si³ownika serii COSMO mo¿na wczytaæ maksymalnie 8
ró¿nych pilotów (kana³ów w przypadku pilotów wielokana³owych).
Zasiêg sterowania radiowego ograniczony jest przez przepisy
dotycz¹ce maksymalnej mocy pilotów oraz warunki zabudowy
urz¹dzeñ. Projektuj¹c rozmieszczenie pilotów nale¿y uwzglêdniæ
ograniczenie zasiêgu do oko³o 25 m przez 2 œciany.
Deklaracja zgodnoœci
Deklarujemy z pe³n¹ odpowiedzialnoœæ, ¿e si³owniki serii PICO
COSMO i PRO COSMO spe³niaj¹ nastêpuj¹ce Dyrektywy
Europejskie:
1. 73/23/EWG Dyrektywa Niskonapiêciowa;
2. 89/336/EWG Dyrektywa Kompatybilnoœci Elektromagnetycznej.
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1.......20 sek.

Wczytywanie kodu MASTER-a do pamiêci si³ownika
1. Wejœæ w tryb programowania MASTER-a

Uchwyt œcienny pilota COSMO, s³u¿¹cego do sterowania si³ownikiem
powinien byæ umiejscowiony w widocznym miejscu z dala od czêœci
ruchomych, na wysokoœci wiêkszej ni¿ 1,5m. Pilot COSMO nale¿y
równie¿ przechowywaæ z dala od czêœci ruchomych.

Uwagi wstêpne

ON OFF

UWAGA !
Je¿eli w ciagu 20 sek. ¿adna czynnoœæ
programowania nie zostanie rozpoczêta
zabierak wykona dwa pó³obroty, a si³ownik
automatycznie wróci do trybu pracy
- pozostanie niezaprogramowany.

Si³ownik serii COSMO nale¿y zasilaæ napiêciem 230V~, 50Hz.
Pod³¹czenia elektryczne si³ownika obrotowego powinny byæ
dokonywane wy³¹cznie przez osoby z uprawnieniami elektrycznymi wg
za³¹czonych schematów elektrycznych zgodnie ze wszystkimi
obowi¹zuj¹cymi przepisami.

Instalacja elektryczna si³owników powinna byc wyposa¿ona w zabezpieczaj¹ce urz¹dzenia od³¹czajace.
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2. Na pilocie nacisn¹æ i przez 1 sek. przytrzymaæ
jednoczeœnie przyciski ,,stop’’ i ,,góra’’.
Zabierak wykona dwa pó³obroty potwierdzaj¹c
wczytanie MASTER-a, a si³ownik przejdzie
do trybu pracy.
Teraz przy pomocy MASTER-a mo¿na obs³ugiwaæ
si³ownik lub wejœæ w tryb programowania
kolejnych pilotów.
UWAGA!
W przypadku pilota wielokana³owego
(H5, W7, H24,) przyciskami wyboru kana³ów
- L lub P wybraæ kana³, który ma byæ MASTER-em.
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WSKAZÓWKA!
Ze wzglêdu na wygodê
programowania zaleca siê,
aby ka¿dy si³ownik mia³ w³asnego,
oddzielnego pilota MASTER
MASTER
MASTER
(oddzielny kana³ w przypadku
pilotów wielokana³owych).
Nale¿y unikaæ sytuacji, w której kilka si³owników bêdzie mia³o
wspólnego pilota (wspólny kana³) MASTER
- pilot lub kana³ (w przypadku pilota wielokana³owego) wczytany jako pierwszy do
* MASTER
pamiêci si³ownika. Umo¿liwia programowanie kolejnych pilotów.
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Si³ownik nale¿y zasiliæ napiêciem elektrycznym 230V~ wg za³¹czonego
schematu po³¹czeñ:

Programowanie drugiego i ka¿dego kolejnego pilota

Istnieje mo¿liwoœæ wykasowania tylko jednego
z zaprogramowanych pilotów. W tym celu nale¿y:

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.

a) seria PICO COSMO
STOP

MASTER

2. Na drugim pilocie lub na kanale,
który chcemy zaprogramowaæ
(w przypadku pilota wielokana³owego)
nacisn¹æ i jednoczœnie przytrzymaæ przez ok. 1 sek.
przyciski ,,stop’’ i ,,góra’’
Zabierak wykona dwa pó³obroty.

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 w tryb programowania.
2. Na pilocie (kanale), który chcemy wykasowaæ
nacisn¹æ i jednoczeœnie przytrzymaæ powy¿ej
1 sek. przyciski ,,stop’’ i ,,góra’’.
Zabierak wykona dwa pó³obroty, a kod
tego pilota (kana³u) zostanie wykasowany
z pamiêci si³ownika.
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PILOT X

Kolejny pilot (kana³) zosta³ wczytany do pamiêci si³ownika
UWAGA!
Mo¿emy przystapiæ równie¿ do wczytania nastêpnego
pilota. Je¿eli jednak w ci¹gu 20 sek. ¿adna czynnoœæ
programowania nie zostanie rozpoczêta si³ownik wraca automatycznie do trybu pracy.
Powrót do trybu pracy mo¿e byæ równie¿
przeprowadzony rêcznie przy u¿yciu MASTER-a.
W takiej sytuacji nale¿y wcisn¹æ jednoczeœnie
i przytrzymaæ powy¿ej 5 sek. przyciski ,,stop’’ i ,,góra’’
MASTER-a. W obu przypadkach powrót do trybu
pracy zostanie potwierdzony przez dwa
pó³obroty zabieraka.

Usuwanie poszczególnych pilotów (kana³ów)

UWAGA!
Je¿eli w ci¹gu 20 sek. ¿adna czynnoœæ
programowania nie zostanie rozpoczêta
- si³ownik wraca automatycznie do trybu pracy.
Powrót do trybu pracy mo¿e byæ równie¿
przeprowadzony rêcznie przy u¿yciu MASTER-a.
W takiej sytuacji nale¿y wcisn¹æ jednoczeœnie
i przytrzymaæ powy¿ej 5 sek. przyciski ,,stop’’ i ,,góra’’
MASTER-a. W obu przypadkach powrót do trybu
pracy zostanie potwierdzony przez dwa
pó³obroty zabieraka.

1.......20 sek.

niebieski
br¹zowy

b) seria PRO COSMO
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Opis przycisków pilota

przycisk góra

230V 50Hz

wybór kana³u L

*
STOP

przycisk stop

Zabierak wykona dwa pó³obroty a kierunki pracy zostan¹ zamienione.

przycisk dó³

Usuwanie kodów wszystkich pilotów z pamiêci si³ownika

*

wybór kana³u P

1. Wejœæ w tryb programowania
b) pilot COSMO G
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przycisk góra 2
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2. Na dowolnym pilocie, który chcemy zaprogramowaæ
jako nowy MASTER nacisn¹æ i jednoczeœnie
przytrzymaæ oko³o 5 sek. przyciski ,,stop’’ i ,,góra’.
Pilot ten staje siê MASTER-em, a wszystkie inne
wczeœniej wczytane piloty zostaj¹ wykasowane
z pamiêci si³ownika. Zabierak wykona dwa pó³obroty
potwierdzaj¹c operacjê
UWAGA!
MASTER-a mo¿na jedynie usun¹æ zastêpuj¹c go nowym
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1.......20 sek.

MASTER

a) piloty serii COSMO H i W
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puszka pod³¹czeniowa

STOP

Zmiana kierunku pracy si³ownika
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MASTER

STOP

si³ownik

MASTER

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 ,,dó³’’ na dowolnym pilocie
wczytanym do tego¿ si³ownika.

STOP

przycisk stop
przycisk dó³ 1

si³ownik

puszka pod³¹czeniowa

STOP

przycisk dó³ 2

* wy³¹cznie w pilotach wielokana³owych
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