
CZ T5 E Hz - 230V - 50Hz 
Motory pro ovládání rolet s vestavûným pfiijímaãem a nastavením 
koncových dorazÛ pomocí vysílaãe
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Pfieãtûte si pozornû návod.
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Montáž1

- Doporučení:
-  Dodržujte minimální vzdálenost 20 cm mezi dvûma motory E Hz. Dodržujte minimální vzdálenost 30 cm mezi motory E Hz a vysílaãem Hz
- Kabel mÛže být pfiipojen k motoru pouze kvalifikovaným pracovníkem.
- Bûhem pfiipojování konektoru nesmí být porušeny kontakty.
- Musí být zajištûno uzemnûní.
-  Používání vysílacího zafiízení pracujícího na stejném kmitoãtu (433,42MHz) mÛže zhoršit spolehlivost našeho zafiízení (napfi. bezdrátová 

sluchátka ).

- Pfiíprava montážních otvorÛ v hfiídeli:

modrý hnûdý žluto-
zelený

230V - 50Hz

N L PE

Kabeláž2

-  Doporuãujeme provést instalaci tak, aby u každého motoru bylo možné individuálnû vypnout napájení (rozpojovací krabice nebo 
rozpojovací pouzdro s trubiãkovou pojistkou odpovídajícího výkonu!).

T5 E HzL

N

PE

- Montáž:

1: prenosný vysílac Hz
2: vysílace Hz 1-5 kanálu
3: vysílac Hz 16 kanálu Color Multi
4: casový spínac Hz
Dosah vysílačÛ: 20m pfii standardnich podmínkách.
Maximálnû 12 vysílače na jeden motor.
Umístûte vysílaã v dostateãné vzdálenosti od kovových dílÛ, 
které by mohly ovlivnit jeho výkon.

Umístûní tlačítka “PROG” na vysílačích Hz:

1 2 3 4

1 2 3 4

Kompatibilní vysílače3

Spoleãnost SIMU tímto prohlašuje, že pfiístroje “T5EHz“ odpovídají hlavním požadavkÛm a základním pfiedpisÛm evropské smûrnice 1999/5/CE. 
Podrobné informace najdete na internetové adrese : www.simu.fr, stránka “Normy”. Používání povoleno v UE, CH.
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4.3- Nastavení koncových poloh do pamûti:
Koncové dorazy T5E Hz mohou být nastaveny čtyfimi zpÛsoby v závislosti na následujících podmínkách:
- Roleta se má, nebo nemá zastavit o pevný* doraz a jsou použity pevné (bezpeãnostní) nebo pružinové závûsy lamel.

Nastavení koncových dorazÛ4

Pokud je v budovû instalováno více motorÛ, je nutné, aby pfii provádûní operace 4.1 byl napájen pouze jeden 
motor. V opačném pfiípadû hrozí, že pfii programování mÛže dojít k vzájemnému ovlivÀování.
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4.1- Učící se mód:
- Pfiipojte napájení.
-  Na vybraném vysílaãi Hz stisknûte zároveÀ tlaãítka “nahoru” a “dolÛ”. 

Motor cuknutím na obû strany potvrdí pfiijetí vysílaãe. Použitý vysílač nyní 
ovládá daný motor EHz v “nestabilním” režimu. Pfiejdûte k bodu 4.2.

1-  Souãasnû stisknûte tlaãítka vysílaãe Hz nahoru i dolÛ. Motor cukne na obû 
strany.

2-  Stisknûte a podržte tlaãítko stop na 2s. Motor cuknutím na obû strany 
spránvost postupu. Pfiejdûte na bod 5.

1- Pomocí tlaãítek nahoru a dolÛ nastavte horní konkovou polohu.
2- Tuto vybranou polohu uložíte do pamûti souãasným tlaãítek stop a dolÛ. Motor se automaticky rozbûhne smûrem dolÛ.
3- Zastavte motor tlaãítkem stop.
4-  Stisknûte tlaãítko stop na 2s pro potvrzení horní koncové polohy. Motor cuknutím na obû strany potvrdí spránvost 

nastavení. Pfiejdûte na bod 5.

1- Pomocí tlaãítek nahoru a dolÛ nastavte dolní koncovou polohu.
2-  Tuto vybranou polohu uložíte do pamûti souãasným stisknutím tlaãítek stop a nahoru. Motor se automaticky 

rozbûhne smûrem nahoru.
3- Zastavte motor tlaãítkem stop.
4-  Stisknûte tlaãítko stop na 2s pro potvrzení dolní koncové polohy. Motor cuknutím na obû strany potvrdí spránvost 

nastavení. Pfiejdûte na bod 5.

4.2- Nastavení smûru otáčení:
Stisknete li na vysílaãi tlaãítko “nahoru” a motor se otáãí:
a- Správným smûrem, pfiejdûte k bodu 4.3.
b-  Ve smûru “dolÛ”, stisknûte na 3 s tlaãítko “stop” Motor cuknutím na obû strany potvrdí zmûnu smûru otáãení. Pfiejdûte 

k bodu 4.3.
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Po tûchto operacích mÛžete naprogramovat první použitý vysílač viz bod 5.
- Pokud nechcete tento vysílač použit a programovat jej, vypnûte napájení.
- S novým vysílačem musíte pruvést pfiihlášení podle bodu 4.1 potom mÛžete pfiejít na bod 5.
-  V tomto pfiípadû po obnovení napájení musí motor cuknout na obû strany. Tím potvrdí, že jsou koncové 

dorazy nastavené. Poté mÛžete pfiejít na bod 5.

2s

1D 2 3 654

1- Pomocí tlaãítek nahoru a dolÛ nastavte motor na požadovaný dolní koncový doraz.
2-  Stisknûte zároveÀ tlaãítka stop a nahoru, aby se do pamûti uložila pozice dolního koncového dorazu. Motor se automaticky 

zaãne otácet ve smûru nahoru.
3- Tlaãítkem stop zastavte motor v požadované horní pozici
4- Pokud je to nutné, mužete nastavení doladit pomocí tlaãítek nahoru a dolÛ.
5-  Stisknûte zároveÀ tlaãítka stop a dolÛ, aby se do pamûti uložil horní koncový doraz. Motor se automaticky zaãne otácet ve 

smûru dolÛ.
6-  Poté stisknûte na 2s tlaãítko stop. Tím potvrdíte nastavení koncového dorazu. Motor se zastaví a cuknutím na obû strany 

potvrdí správnost nastavení. Pfiejdûte na bod 5.

PROG 

>>
≥1s

≥1s

PROG

>>

≥3s

PROG

>>

-  Stisknûte na 1s tlaãítko “PROG”. Motor potvrdí správnost naladûní 
cuknutím na obû strany. Vysílač je nyní naladûn a ovládá motor 
Hz 02 ve “stabilním” režimu.

7.2- Potvrzení naladûní nového vysílače:
-  Stisknûte na 1 s tlaãítko “PROG” na novém vysílaãi, motor cuknutím 

na obû strany potvrdí správnost naladûní.

7.1-  Uvedení pfiiijímače do ladícího módu pomocí prvního 
naladûného vysílače:

-  Stisknûte na 3 s tlaãítko “PROG” na již naladûném individuálním 
vysílaãi. Motor cuknutím na obû strany potvrdí pfiipravení na ladûní 
dalšího vysílaãe.

Naladûní prvního individuálního ovladače5

Programmation d’un nouveau point de commande (individuelle, groupe ou générale)7

- Tento krok lze provést pouze s vysílačem, který sloužil k provedení operace 4.1.

- Pokud má nový vysílaã ovládat skupinu motorÛ, zopakujte kroky 7.1 a 7.2 u každého motoru dané skupiny.
- Pokud má nový vysílaã fiídit budovu generálnû, zopakujte kroky 7.1 a 7.2 u všech motorÛ v budovû.
-  Chcete-li vymazat jeden vysílaã z pamûti motoru, proveìte krok 7.1 pomocí vysílaãe individuálního ovládání a krok 7.2 

pomocí vysílaãe, který chcete z pamûti vymazat.

Nahrání a ovládání zvolené polohy6

5s

Nahrání:
-  Sjeìte s roletou do požadované 

polohy.
-  Zmáãknûte na 5s vtefiin tlaãítko 

“stop”. Motor kývne na jednu a 
druhou stranu po dohu 0,5 vtefiiny.

0,5s

Ovládání:
-  Zmáãknûte na 0,5 vtefiiny 

tlaãítko “stop”. Roleta 
sjede do zvolené polohy.
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Zmûna polohy koncových dorazÛ a smûru otáčení (uživatelský režim)8
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8.1- Zmûna horního koncového dorazu (výhradnû montáž B a D):

8.2- Zmûna dolního koncového dorazu (výhradnû montáž C a D):

8.3- Zmûna smûru otáčení (uživatelský režim):

1- Vyjeìte motorem na ji× nastavený horní koncový doraz pomocí tlaãítka nahoru.
2- Na 5s Stisknûte zároveÀ tlaãítka nahoru a dolÛ. Motor cuknutím na obû strany potvrdí pfiipavenost k dalšímu nastvovováni.
3- Pomocí tlaãítek nahoru a dolÛ dolaìte nastavení koncového dorazu.
4- Na 5s Stisknûte tlaãítko stop. Motor cuknutím na obû strany potvrdí uložení zmûny nastavení do pamûti.

1- Sjeìte na dolní koncový doraz, již nastavený podle bodu 4.3.
2- Na 5s Stisknûte zároveÀ tlaãítka nahoru a dolÛ. Motor cuknutím na obû strany potvrdí pfiipavenost k dalšímu nastvovováni.
3- Pomocí tlaãítek nahoru a dolÛ dolaìte nastavení koncového dorazu.
4- Na 5s Stisknûte tlaãítko stop. Motor cuknutím na obû strany potvrdí uložení zmûny nastavení do pamûti.

Opûtné sefiízení koncových dorazÛ probíhá automaticky každých 56 cyclÛ (po dobu 4 cyclÛ), nebo po výpadku 
proudu u následujících instalací : Horní koncový doraz montáž A & C, Dolní koncový doraz montáž A & C.
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Nepohybujte roletou do horní nebo dolní koncové polohy !
1-  Stlaãte souãasnû tlaãítka Nahoru a DolÛ na dobu 5 sekund. Motor provede 

krátkou rotaci v jednom smûru, pak ve druhém smûru.
2-  Po 2 sekundách podržte tlaãítko Stop na 2 sekundy. Motor provede krátkou 

rotaci v jednom smûru, pak ve druhém, smûr rotace je tímto zmûnûn.

9.1

1 - Vypnûte napájení pfiijímaãe po dobu 2 sekund.
2 - Zapnûte napájení pfiijímaãe po dobu 7 sekund.
3 - Vypnûte napájení pfiijímaãe po dobu 2 sekund.
4 - Zapnûte znovu napájení pfiijímaãe.

-  Když je motor v horní nebo dolní konkové poloze, uskuteãní 
krátký pohyb stfiídavû obûma smûry. Jinak se motor pootoãí 
po dobu 5 sekund v jednom smûru. Nyní je motor v režimu 
“Vymazáné” pamûti.

-  Stisknûte na více než 7s tlaãítko “PROG” na vysílaãi individuálního 
ovládání. Držte tlaãítko stisknuté, až se motor pootoãí na obû strany a 
po chvíli se pootoãí ještû jednou. PamûÈ pfiijímače v motoru je nyní 
prázdná. Pfiijímač je možné znovu naprogramovat.

OFF
2s8.1 8.2 8.3 8.47s

5s

2s

ON ONOFF

Úplné vymazání pamûti9

9.2- Potvrzení vymazání pfiiijímače pomocí vysílače individuálního ovládání:

Pokud se pfieružení napájení týká více motorÛ (pfiijímačÛ), u všech dojde k vymazání jejich naprogramování. Je proto nutné “zablokovat” 
všechny motory (pfiijímače), kterých se vynulování netýká, stisknutím jakéhokoliv tlačítka na individuálním vysílači pro daný motor (pfiijímač).


