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Návod k nastavení ENERO
Přiřazení ručního vysílače k rolu se provádí ve výrobním závodě Body 1-7 jsou tovární
nastavení
1. Stiskněte a držte tlačítko NAHORU, dokud se rolo nerozjede
2. Krátce stiskněte tlačítko AB. Rolo najede do standardní koncové polohy (ca.50 cm)
3. Jakmile rolo zastaví, stiskněte a podržte tlačítko AB, dokud se rolo krátce nepohne
nahoru a dolů
4. Stáhněte dolní profil až do požadované dolní koncové polohy. Jemné nastavení se
provádí ručním pootáčením hřídelí až do správné polohy
5. Je-li rolo ve správné dolní poloze, stiskněte a držte tlačítko AB, dokud se rolo nerozjede vzhůru. Dosažením horní koncové polohy je nastavení uzavřeno.
V opačném případě (rolo se cestou vzhůru zastaví) bylo programování uzavřeno
neúspěšně. V takovém případě opakujte body 3-5
6. Na závěr proveďte pomocí stopek kontrolu doby otevírání a zavírání (provádí pouze
výrobce). Oba časy by neměly překročit rozdíl 2 sekund. Pokud by přece jen existoval,
musí se přizpůsobit protitahová pružina (provádí pouze výrobce)
7.Mezipolohy vychází z naprogramované nejnižší polohy (25%, 50%, 75%)

Výměna baterie
1. Stiskněte tlačítko AB, dokud se rolo nezastaví v nejnižší koncové poloze 2. Krátce
zatáhněte za dolní profil (ca. 10 cm), rolo vyjede do polohy 75%
3. Látku zatáhněte za dolní profil až přes nejnižší koncovou polohu, dokud se neukáže
přihrádka na baterie
4.Odejměte šedou krytku a vyměňte baterie (správně umístit). Šedou koncovku nasaďte zpět (zešikmenou stranou ven) Pozor! Musí tvarově souhlasit s hřídelí
5.Stiskněte tlačítko NAHORU, rolo najede do horní koncové polohy
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Změna dolní polohy
Nejnižší polohu lze změnit dvěma způsoby – snížením (prodloužením) a zvýšením
(zkrácením)

Prodloužení
1. Stiskněte tlačítko AB, rolo najede do nejnižší polohy
2. Stiskněte a držte tlačítko AB na ca. 5-8 sekund. Rolo udělá krátký pohyb nahoru a
dolů
3. Stáhněte dolní profil až do dosažení nové polohy (možnost jemného nastavení
otáčením hřídelí)
4. Stiskněte tlačítko AB, dokud se rolo nerozjede vzhůru. Rolo najede do nejvyšší
polohy, nastavení je ukončeno

Zkrácení
1. Stiskněte tlačítko AB, rolo najede do nejnižší polohy
2. Stiskněte a držte tlačítko AB na ca. 5-8 sekund. Rolo udělá krátký pohyb nahoru a
dolů
3. Lehce zatáhněte za dolní profil ca. 5 cm, rolo je nyní v módu učení
4. Stiskněte tlačítko NAHORU, rolo se rozjede vzhůru. Jakmile se rolo dostane nad
novou dolní polohu, zastavte tlačítkem AB
5. Stáhněte dolní profil až do dosažení nové polohy (možnost jemného nastavení
otáčením hřídelí)
6. Stiskněte tlačítko AB, dokud se rolo nerozjede vzhůru. Rolo najede do nejvyšší
polohy, nastavení je ukončeno

Zaučení dalšího dálkového ovládání
1. Rolo musí být v nejvyšší poloze
2. Stiskněte a držte tlačítko NAHORU na ca. 5-8 sekund na stávajícím ručním vysílači.
Rolo najede do polohy 75%
3. Krátce zatáhněte za dolní profil ca. 5 cm
4. Stiskněte a držte tlačítko NAHORU na novém ručním vysílači na ca. 5-8 sekund.
Rolo najede do nejvyšší polohy, nastavení je ukončeno.
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Vymazání dálkového ovládání
1. Rolo musí být v nejvyšší poloze
2. Stiskněte a držte tlačítko NAHORU na ca. 5-8 sekund na ručním vysílači, který se
má vymazat. Rolo najede do polohy 75%
3. Krátce zatáhněte za dolní profil ca. 5 cm
4. Stiskněte a držte tlačítko AB na ca. 5-8 sekund. Rolo najede do nejvyšší polohy,
dálkové ovládání je vymazáno

Zaučení nového dálkového ovládání za nepřítomnosti stávajícího
1. Stáhněte rolo za dolní profil přibližně až do nejnižší polohy
2. Krátce zatáhněte za dolní profil (ca. 10 cm), rolo vyjede do polohy 75%
3. Látku zatáhněte za dolní profil až přes nejnižší koncovou polohu, dokud se neukáže
přihrádka na baterie
4. Sejměte šedou krytku a na 10 sekund přerušte proud (vyjměte jednu baterii)
5. Baterii opět zasuňte, rolo se na dobu 1 minuty nachází v procesu zaučování, a
opět umístěte krytku
6. Stiskněte a držte tlačítko NAHORU na novém dálkovém ovládání. Rolo najede do
nejvyšší polohy, nové dálkové ovládání je zaučeno

Typy ovládání
ručně, tahem za dolní profil
jednokanálovým dálkovým ovládáním
vícekanálovým dálkovým ovládáním
Qconnect (připojení přes rozhraní pro řízení budov a sběrnicové systémy)
Qsync (proApp-řízení) momentálně dostupné pro iOS (Apple), do budoucna i pro
Android
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