BRUKERVEILEDNING WEITRONIC
Betjening
(Markisen er ferdig programmert og klar til bruk)
Kjøre markise
Velg kanal 1 med knapp ”kanalvelgeren. Se fig på side 2. Den trykkes ned gjentatte ganger til ønsket
kanal lyser.
1 Kjøre markise ut:
Trykk på knapp ”ned/ ut” (Pil ned). Markisen vil da gå til endeposisjon.
2 Stopp av markise:
Når markisen kjører ut eller inn, kan du stopp den i ønsket posisjon med ”Stopp” knappen (i midten).
3 Kjøre markisen inn:
Velg kanal 1. Trykk på knapp ”opp/ Inn” (Pil opp). Markisen vil da gå til endeposisjon.
4 Finjustering av posisjon:
Dette gjøres med steppknappene
Styre lys
Velg kanal 2
1 Slå på lys:
Dette gjøres ved å trykke på ”ned/ut” knappen. Lysstyrken vil være den du hadde ved sist bruk.
2 Dimme lys:
Ved å holde ”ned/ut ” knappen dimmes lyse ned. Ved å holde ”opp/ inn” knappen dimmes lyse opp.
3 Slå av lys:
Dette gjøres ved å trykke på ”stopp” knappen.
4 Hurtig styring:
Ved dobbeltklikk på ”opp/ inn” knappen går den til 50% lysstyrke. Ved dobbeltklikk på ”ned/ ut” knappen
går den til minimum lystyrke.
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Betjene varme
Velg kanal 3
1 Slå på varmen:
Dette gjøres ved å trykke på ”ned/ut” knappen. Varmeeffekten vil være den du hadde ved sist bruk.
2 Justere varmeeffekt:
Ved å holde ”ned/ut ” knappen reduseres varmen. Ved å holde ”opp/ inn” knappen økes varmen.
3 Slå av varme:
Dette gjøres ved å trykke på ”stopp” knappen.
4 Hurtig styring:
Ved dobbeltklikk på ”opp/ inn” knappen går den til 50% lysstyrke. Ved dobbeltklikk på ”ned/ ut” knappen
går den til minimum lystyrke.
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PROGRAMMERING AV Weitronic.

Kun ved bytte av Receiver. Se figur siden 2 og 4.
(Ved bruk av flerkanals sender, velg riktig kanal før du starter.)
Programering av motorreceiver: (kanal 1) (Husk strøm kun på en og en receiver)
1.Koble til strømmen
2. Trykk bak på progknapp, Markisen begynnner å kjøre ut og inn.
3. Trykk pil opp samtidig som markisen kjører inn av seg selv, markisen stopper opp,kjører
inn og kjører ut igjen.
4. Trykk pil ned samtidig som markisen kjører ut igjen av seg selv, markisen stopper.
Programering av LEDreceiver: (Kanal 2)
(velg ny kanal)
LEDlampene står nå og dimmer fra sterkt til svakt lys
1.Trykk pil opp når lyset har dimmet seg ned, sluknet og starter oppigjen. (Lys slukner)
2.Trykk pil ned når når lyset har dimmet seg opp, og er på det svakeste. . (Lys slukner)
1=opp/inn
2=stopp
3=ned/ut
4=kanalvelger
5=progkna
SLETTE MINNET Weitronic Trykk pil opp, pil ned, stopp og progknapp, hold inne
samtidig i 10 sekunder.

Programmering av vindsensor Agido 868 Wirefree:
(denne har egen progknapp og pogrameres helt uten håndsenderen)
1.Bryt/koble til strømmen
2. Trykk på progknapp, Markisen begynnner å kjøre ut og inn.
3. Trykk opp samtidig som markisen kjører inn av seg selv, markisen stopper opp,kjører
inn og kjører ut igjen.
4. Trykk pil ned samtidig som markisen kjører ut igjen av seg selv, markisen stopper.
(Agido 868 Wirefree er nå programert)

6=progknapp
7= opp/inn
8= ned/ut

Programering av Tempura Heatreceiver:
1.Trykk pil opp når lyset/varmen har dimmet seg ned, sluknet og starter oppigjen. (Lys
slukner)
2.Trykk pil ned når når lyset/varment har dimmet seg opp, og er på det svakeste. . (Lys
slukner)
Sletting av Tempura Heatreceiver:

Samme som motorreceiver.
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