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Elektrická roleta ENERO
• životnost ca. 2–3 roky při použití běžně 
 dostupných baterií

• bez nutnosti kabelového propojení

• možnost obsluhy i bez dálkového ovládání –   
 mírným tahem za dolní profil

• tichounké

invence.net s.r.o. www.invence.net
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ENERO má spoustu technických vychytávek – a lze je ovládat i ručně.

ENERO – ruční ovládání

Roleta se vrátí do první mezipolohy.

Roleta má vyjet jen zčásti nahoru:
Stáhněte dolní profil jen 1 cm až 2 cm 
dolů.

1–2 cm

Roleta se zastaví v nové dolní poloze.

Roleta se má nastavit do nové polohy:
Stáhněte dolní profil o VÍCE než 5 cm 
dolů.

více než 
5 cm

Roleta má vyjet úplně nahoru:
Stáhněte dolní profil přibližně 5 cm 
dolů. Když se Vám to nepovede napo-
prvé, potáhněte podruhé do 10 vteřin.

Das Rollo fährt zur Gänze nach oben.

5 cm

invence.net s.r.o. www.invence.net
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S dálkovým ovládáním vše pod kontrolou: Roleta se pohybuje téměř neslyšně.

ENERO – ovládání dálkovým ovladačem

Obr.: Dálkový ovladač

invence.net s.r.o. www.invence.net
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Jak měřit

Doporučené rozměry pro montáž
před okenní výklenek na strop:

výrobní šířka (objednávaná šířka)
šířka látky

Doporučené rozměry pro montáž 
před okenní výklenek na stěnu:

Přesah vlevo a vpravo vždy cca. 7,5 cm
Přesah nahoře min. 8 cm

Pozor: Šířka látky je 2,5 cm užší
než objednávaná šířka.

Přesah vlevo a vpravo vždy cca. 7,5 cm
Přesah nahoře min. 7 cm

vý
ro

bn
í v

ýš
ka

 
(m

ax
. v

ýš
ka

 v
yt

až
en

í)

Výrobní šířka

Vý
ro

bn
í v

ýš
ka

Přesah
nahoře

Přesah po
straně

Vý
ro

bn
í v

ýš
ka

Přesah
nahoře

Přesah po
straně

Výrobní šířka Strop

invence.net s.r.o. www.invence.net



10

Elektrická roleta ENERO
s pohonem na baterie bez kabelu
Č. art. „ENERO“

Obr.: Design kovového držáku

invence.net s.r.o. www.invence.net
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Elektrická roleta ENERO
s pohonem na baterie bez kabelu
Č. art. „ENERO“

Elektrická roleta (ENERO) s pohonem na baterie, standard vč. 
montážního profilu.
Ovládání: dálkovým ovladačem (je součástí dodávky, lze jej odobjednat)
nebo ručně, s kovový-designovým držákem, viditelný dolní hliníkový profil.
Roleta se zastaví v libovolné výšce. Ideální zvláště pro dodatečnou 
montáž, protože nepotřebuje kabelové propojení. Vhodné pro montáž na 
strop, stěnu, do výklenku a do šachty.
Pozor – ENERO se může odvíjet pouze zezadu (u okna)!
Baterie jsou součástí dodávky.

Stanovení rozměrů viz strany 9

Šířka látky ( = výrobní šířka – 25 mm odpočet)

fertige Breite
Gegenseite Motorseite

Stoffbreite

22 mm20 mm12,5 mm 12,5 mm

Co uvést do objednávky
1.  Č. art.:                    ENERO
2. výrobní šířka                 vč. držáku
3. výrobní výška             maximální výška vytažení
4. Barva látky                dle kolekce
5. Způsob montáže              na strop nebo stěnu

Montážní situace (způsob montáže)

Montáž na strop (způsob montáže D): 
Montážní výška 73 mm
výrobní šířka = objednávaná šířka vč. držáku

Montáž na stěnu (způsob montáže W): 
Hloubka držáku 68 mm
výrobní šířka = objednávaná šířka vč. držáku

Montážní rozměry
Způsob montáže W

Montážní rozměry
Montáž do šachty

Montážní rozměry
Způsob montáže D

(8
3)

*

(83)*

(8
3)

*
* u hřídele 61 mm

maximální / minimální rozměry

hřídel 
mm

min. šířka 
cm

max. šířka 
cm

max. výška 
cm

max. plocha 
m2

51 mm * 64 cm 300 cm 300 cm 9 m2

* od šířky 244 cm je doporučený průměr hřídele 61 mm

(Dejte pozor na hloubku šachty, 
která by měla mít (max. 10 cm), aby 
bylo možno u rolety vyměnit baterie)

šířka látky
protilehlá strana

výrobní šířkastrana motoru

invence.net s.r.o. www.invence.net
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Výměna baterií

Výměna baterií u ENERO je naprosto snadná a při běžném používání je nutná pouze každé ca. 2-3 roky. Používá se 4-8 
běžně dostupných baterií (podle velikosti rolety), běžně dostupné baterie typu „D“ 1.5 V Panasonic Powerline.

Baterie typ „D“ 1.5 V Panasonic  
Powerline (jsou součástí dodávky).

Šířka ENERO 
(v cm) Počet baterií

do 106,5 cm 4 baterií

do 106,6 cm 6 baterií

do 244,1 cm 8 baterií

invence.net s.r.o. www.invence.net
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Výměna baterií

5. Stiskněte tlačítko nahoru a roleta vyjede do horní kon- 
 cové polohy. 

1. Držte stisknuté tlačítko dolu na dálkovém ovladači, do- 
 kud se roleta nezastaví v nejnižší koncové poloze.

2. Popotáhnout za spodní profil (cca.10 cm), roleta vyjede do  
 pozice 75%.

3. Stáhněte látku za dolní profil přes nejnižší koncovou po- 
 lohu, dokud se neobjeví přihrádka na baterie.

4. Sejměte šedou krytku a vyměňte baterie (správně um- 
 ístit). Šedou krytku opět nasaďte (zešikmenou stranou  
 ven). Pozor, musí kopírovat tvar hřídele!

invence.net s.r.o. www.invence.net
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Jemné nastavení dolní koncové polohy (o cca. + - 10 cm)

Nejnižší polohu lze změnit dvěma způsoby:
Snížením (prodloužením) a zvýšením (zkrácením)

Prodloužení (= snížení)

1. Stiskněte tlačítko dolu na dálkovém ovladači, roleta najede do nejnižší polohy

2. Stiskněte a držte tlačítko dolu na cca. 5–8 sekund.
 Roleta udělá krátký pohyb nahoru a dolů

3. Stáhněte dolní profil až do dosažení nové požadované koncové polohy 
 (možnost jemného nastavení otáčením hřídelí).

4. Stiskněte a držte tlačítko dolu, dokud se roleta nerozjede vzhůru.  
 Roleta najede do nejvyšší polohy, nastavení je ukončeno.

Zkrácení (= zvýšení)

1. Stiskněte tlačítko dolu na dálkovém ovladači, roleta najede do nejnižší polohy

2. Stiskněte a držte tlačítko dolu na cca. 5–8 sekund.
 Roleta udělá krátký pohyb nahoru a dolů.

3. Zatáhněte za dolní profil cca. 5 cm, roleta je nyní v módu učení

4. Stiskněte tlačítko nahoru, roleta se rozjede vzhůru. 
 Jakmile se roleta dostane nad novou požadovanou dolní koncovou polohu, zastavte tlačítkem dolu

5. Stáhněte dolní profil až do dosažení nové koncové polohy (možnost jemného nastavení otáčením hřídelí)

6. Stiskněte a držte tlačítko dolu na cca. 5–8 sekund.
 Roleta najede do nejvyšší polohy, nastavení je ukončeno

„Dolní koncovou polohou“ je myšleno místo, při jehož dosažení během spouštění roleta samočinně vypne.

invence.net s.r.o. www.invence.net



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 neroz-
jede 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 na-
saďte zpět (zešikmenou stranou ven) Pozor! Musí tvarově souhlasit s hřídelí

5.Stiskněte tlačítko NAHORU, rolo najede do horní koncové polohy



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.



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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