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Efektivní přenosovávzdálenost se může 
lišit v závislosti na konkrétním prostředí.

 2L

 1L

motorizovaná roleta

L1 volný 
prostor L2 překážky vysílací

frekvence

200m 35m

35m200m
433.92MHz

230V/50Hz

120V/60Hz

napětí

FT35(45)E
FT35(45)E

Jeden motor podporuje až 20 vysílačů.

FT35(45)E trubkový motor

Do jednoho trubkového motoru lze maximálně 

uložit 20 kanálů, pokud uložíte další kanál, bude 

vymazán 20. kanál.

Napájení

3. FUNKCE MOTORU

E:Elektronický
elektronický motor + integrovaný přijímač + nastavení mezipolohy

tlačítko nastavení

U vysílačů bez tlačítek pro nastavení, jako je RE05, můžete 
stisknout tlačítko nahoru a tlačítko pro zastavení současně, 
abyste dosáhli stejné funkce jako u tlačítka nastavení.

RE01-5
5-kanálový vysílač 

RE01-15
15-kanálový vysílač 

RE01-1
jednokanálový vysílač 

RE03-1
jednokanálový 

vysílač s časovačem

RE03-5
5-kanálový

vysílač s časovačem

RE03-15
15-kanálový

vysílač s časovačem

ET 35 E trubkový motor
ET 45 E trubkový motor

Prosím, nastavte koncové dorazy před použitím.

1.

2.

1 .TECHNICKÁ PODPORA 2. DOSAH OVLÁDÁNÍ

4. KOMPATIBILNÍ OVLADAČE

motorizovaná roleta

RE05
přenosný jednokanálový 

vysílač montovaný na zeď

RE06
přenosný dvoukanálový 

vysílač montovaný na zeď

NÁVOD K INSTALACI TRUBKOVÉHO MOTORU

Motory s integrovaným přijímačem dálkového ovládání

ERTE ET 35 E, ERTE ET 45 E

OK
Motor pípne
jednou

Motor pípne
jednou

Stiskněte tlačítko P2 
jednou

Stiskněte tlačítko 

dolů jednou

Stiskněte tlačítko P2 
jednou

Motor pípne třikrát a 
pro potvrzení se otočí
po směru a proti směru 
hodinových ručiček

11. ZRUŠENÍ NASTAVENÍ KONCOVÝCH DORAZŮ A MEZIPOLOHY

Koncové dorazy
jsou vymazány

a

b

OK

a

b

Motor pípne třikrát a 
pro potvrzení se otočí
po směru a proti směru 
hodinových ručiček

Motor pípne
jednou

Motor pípne
jednou

Stiskněte tlačítko P2 
jednou

Stiskněte tlačítko P2 
jednou

Stiskněte tlačítko 

pro zastavení jednou 

12. VYMAZÁNÍ VYSÍLAČE

Vymazání vysílače 
je v pořádku
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13. KROKOVÝ POHYB

Krátce stiskněte tlačítko nahoru 
nebo dolů, motor se bude pohybovat 
v krocích. Při dlouhém stisknutí, více 
než 2 vteřiny, motor bude běžet stále.

Otevření 
krokování

Opakováním tohoto procesu se vrátí běžné nastavení
Interval mezi jednotlivými stisknutími musí být méně než 6 vteřin,
 jinak se systém vrátí do původního nastavení

Nastavení krokování 
je v pořádku

Zapněte Stiskněte tlačítko
P2 jednou

Stiskněte tlačítko 
nahoru jednou

Stiskněte tlačítko 
dolů jednou

Motor pípne 
jednou

Motor pípne 
jednou

Motor pípne třikrát a 
pro potvrzení se otočí
po směru a proti směru 
hodinových ručiček

nebo



5. UPOZORNĚNÍ

×
Chraňte před nárazy Nevrtejte  Zabraňte proniknutí vody při instalaciChraňte před vodou

6. ZAPOJENÍ OBVODU

Vodiče č. 4 a č. 5 z pěti vodičů se zapojují k externímu 

spínači, nejsou kladné ani záporné.

AC 230V/50HZ

1
2
3

4
5

MOTOR
2

3

1

Vyberte správný typ připojení v závislosti na typu použitého kabelu.

Napětí a kmitočet musí odpovídat typovému štítku motoru 
230V/50Hz nebo 120V/60Hz

AC 230V/50HZ

1 modrý = nulový
2 hnědý = směr
3 zelenožlutý = uzemnění

4min

IP44

1.45kg

130W

50Hz

Class H

0.56A

230V

Ø35

10N.m

17r/min

Tubular Motor

35E-10/17Tubular Single Phase Asynchronous Motor 

modrý

hnědý

zelenožlutý

OK

OK

T＞10s

Po zapnutí stiskněte tlačítko na hlavici 
jednou, motor pípne třikrát a pro potvrzení se 
otočí se po směru a proti směru hodinových 
ručiček.

T＜7s

T＜7s

Vypnuto

Stiskněte tlačítko 
P2 jednou

Stiskněte tlačítko 
P2 podruhé

Motor pípne 
jednou

Motor pípne 
jednou

Motor pípne třikrát a 
pro potvrzení se otočí 
po směru a proti směru 
hodinových ručiček

Stiskněte tlačítko 
nahoru jednou

Stiskněte tlačítko 
dolů jednou

Motor pípne třikrát a 
pro potvrzení se otočí
po směru a proti směru 
hodinových ručiček

Nastavení je v pořádku. 
Tlačítkem nahoru se motor 
otáčí po směru hodinových 
ručiček.

Nastavení je v pořádku. 
Tlačítkem dolů se motor 
otáčí po směru hodinových 
ručiček.

Zapněte

Pokud stisknete tlačítko nahoru a roleta se pohybuje dolů, použijte jiný způsob nastavení nebo podržte tlačítko 

na hlavici stisknuté 5 s, dokud motor nepípne, a pak ho uvolněte, motor se otočí po směru hodinových ručiček, 

potom proti směru hodinových ručiček a směr bude nastaven správně.

Nastavení
kód 1

Nastavení
kód 2

7. NASTAVENÍ

Motor pípne 
jednou a pro 
potvrzení se otočí 
se po směru a proti 
směru hodinových 
ručiček

8. NASTAVENÍ KONCOVÝCH DORAZŮ MOTORU

Již nastavený spodní doraz

Roleta se 
pohybuje 
do nastavené 
polohy

OK
Mezipoloha byla 

úspěšně nastavena

Motor pípne třikrát a 
pro potvrzení se otočí
po směru a proti směru 
hodinových ručiček

Stiskněte tlačítko pro zastavení 3x 

(dlouhý stisk neplatí)

ploha horního dorazu

poloha dolního dorazu

Vzdálenost mezi polohami horního a dolního limitu musí být více než 30 cm, 
pak můžete nastavit třetí polohu pro zastavení.
Když podržíte tlačítko pro zastavení stisknuté 2 s v jakékoliv poloze, motor 
automaticky přejde do mezipolohy.

Motor pípne třikrát a 
pro potvrzení se otočí
po směru a proti směru 
hodinových ručiček

Stiskněte tlačítko pro zastavení 4x

(dlouhý stisk neplatí)

Stiskněte tlačítko 

pro zastavení 2s

Motor najede
do mezipolohy

< 15 s

9. NASTAVENÍ A ZRUŠENÍ MEZIPOLOHY

OK
Mezipoloha byla 

úspěšně nastavena

32

 Motor pojme až 20 ovladačů, pokud je třeba 
přidat další, ovladač bude přihlášen na 20. kánálu.

a

b

B OK

a
b

AA

Stiskněte tlačítko P2 
na ovladači „A“ jednou

Motor pípne
jednou 

Motor pípne třikrát a 
pro potvrzení se otočí
po směru a proti směru 
hodinových ručiček

Stiskněte tlačítko P2 
na ovladači „B“ jednou

Přidání ovladače 
je v pořádku

10. PŘIDÁNÍ DALŠÍHO OVLADAČE

Stiskněte tlačítko P2 
na ovladači „A“ podruhé

Motor pípne
jednou 

Použijte ovladač pro zajištění, že motor dosáhl cílené polohy

Jestli požadujete více přesné nastavení, můžete použít krokový pohyb (viz. 13)

Interval mezi jednotlivými stisknutími musí být méně než 6 vteřin,

 jinak se systém vrátí do původního nastavení

Zapněte

Dosáhněte 
cílené pozice

Stiskněte tlačítko
P2 jednou

Motor pípne 
jednou

Motor pípne 
jednou

Motor pípne 
jednou

Stiskněte tlačítko 
nahoru jednou

Stiskněte tlačítko 
nahoru jednou

Stiskněte tlačítko 
dolů jednou

Stiskněte tlačítko 
dolů jednou

Motor pípne třikrát a 
pro potvrzení se otočí
po směru a proti směru 
hodinových ručiček

Nastavení horního dorazu 
je v pořádku

Motor pípne třikrát a 
pro potvrzení se otočí
po směru a proti směru 
hodinových ručiček

Nastavení dolního dorazu 
je v pořádku
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