
 
 
 
 
Programowanie – wstępna  instalacja 
 
Ostrzeżenie: W czasie wstępnego programowania zaleca się aby do zasilan

tylko ten motor albo odbiornik RTS, który ma być programowany. 

 

1. Proszę ustawić napęd RTS albo odbiornik RTS w tryb programowania(

instrukcji poszczególnego napędu albo odbiornika) 

 

2. Proszę wybrać kanał na którym ma zostać zapisany 

napęd albo odbiornik, poprzez naciśnięcie guzika wyboru 

kanału, każde naciśnięcie spowoduje podświetlenie kolejnej 

diody na pilocie i zmianę kanału. 
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ia podłączony był 

proszę odnieść się do 



3. Proszę wcisnąć guzik Prog z tyłu pilota (przez 2 

sekundy). Napęd bądź odbiornik potwierdzi odbiór poprzez 

krótki ruch tam i powrotem.. 

 

 

Programowanie – dodawanie nowego pilota 

  

1. Na już używanym pilocie proszę wybrać kanał, na 

którym działa osłona, do której chcemy dopisać pilota. 

Naciśnięcie guzika wyboru kanału spowoduje podświetlenie 

kanału, każde kolejne naciśnięcie spowoduje zmiane kanału, 

który jest aktywny. 

 

2. Proszę nacisnąć guzik Prog na pilocie przez 2 sek. (aż do 

potwierdzenia) 
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3. Proszę wziąć nowy pilot i wybrać kanał, który ma zostać 
zapisany 

4. Proszę naciśnąć guzik Prog na nowym pilocie, osłona robi 

 

krótki ruch góra/dół 

rogramowanie – ustawienia pozycji 

. Proszę wybrać osłonę, w której chcemy zaprogramować 

 

. Używając klawiszy góra/dół y osłonę w 

 
 
 
 
 
 
P
komfortowej. 
 
1
pozycje komfortową 

 
2  albo scrolla, ustawiam
ulubionej pozycji.  
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3. Następnie naciskamy guzik My do momentu aż osłona 
potwierdzi ustawienia krótkim ruchem góra/dół 
 

 

 
 
4. Aby uzyskać ulubioną pozycje  należy nacisnąć guzik „my” 
(bez względu gdzie obecnie jest ta osłona), osłona automatycznie 
powinna ustawić się w zapamiętanej pozycji „my” 
 
 
 
 
 
 
Działanie: 
 
1. Wybieramy osłonę poprzez naciśnięcie klawisza wyboru 
kanału 
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2.         Aby podnieść osłonę do góry należy poprostu nacisnąć 
guzik do góry  

3. Aby obniżyć, bądź  opuścić osłonę należy poprostu 
nacisnąć guzik do dołu 

4. Aby zatrzymać osłonę kiedy się porusza należy poprostu 
nacisnąć guzik My 

 
5. Aby precyzyjnie ustawić lamelki w żaluzji, proszę używać 
rolki scroll 
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Wymiana baterii: 
 
1. Proszę używająć śrubokrętu wykręcić małe śrubki z tyłu pilota 
i zdjąć obudowę. 
2. Proszę wymienić 2340 litową 3V baterię  
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