
      

Nastavenie koncovej polohy motorov SMART35SE10    
Trubkové motory typu Smart SE majú tlačidlá napájania/programovania, elektronické spínače 
na koncové polohy, senzor prekážky a funkciu natočenia späť.    

K montovaniu používajte pevnú zábranu stiahnutia! (DS 282 A alebo B)    

Motory majú 5 drôtové káble. Obvyklý hnedý, čierny, zeleno - žltý a modrý kábel dopĺňa jeden 
biely kábel, ktorý použijete len pri nastavení koncovej polohy spolu s káblom na programovanie. 
Inak ho nemusíte zapojiť.    

programovacie tlačidlo/zelené tlačidlo    

Automatické nastavenie koncovej polohy:    

• -  Motor spojte pomocou kábla na programovanie alebo priamo sieťovým spínačom.    
• -  Stačte a podržte tlačidlo smerom „hore“.    
• -  Motor stiahne rolety k hornému nárazníku, keď sa napne, automaticky sa začne     

spúšťať dole. Pri dolnej koncovej polohe sa pevná zábrana stiahnutia napne a motor tak 
stiahne rolety do hornej koncovej polohy.    

Nastavenie koncovej polohy je dokončené.    

V prípade že sa roleta pri dolnej koncovej polohe úplne nezatvorí, stiahnite rolety do 
stredu a spustite motor dole. V pozícii 15 cm pred požadovanou koncovou polohou 
stlačte a podržte tlačidlo na programovanie/zelené na kábli alebo priesvitné tlačidlo na 
motore, kým pevná zábrana na stiahnutie pri dolnej koncovej polohe napne plášť rolety. 
Vtedy spustite tlačidlo programovania. Tam, kde ste tlačidlo spustili, bude dolná 
koncová poloha.    

  

     programovacie tlačidlo/zelené tlačidlo  

Nastavenie koncovej polohy je dokončené. Ručné nastavenie koncovej polohy:    

Tlačidlo na programovanie/zelené môžete nájsť na kábli a aj na motore (je priesvitné)!    

- Po spojení dajte motoru povel „hore“ a potom stlačte a podržte tlačidlo programovania. 
Motor sa pohybuje dovtedy, kým tlačidlo nepustíte.    

Tam, kde ste tlačilo spustili, bude horná koncová poloha.    

- Po spojení dajte motoru povel „dole“ a potom stlačte a podržte tlačidlo programovania. 
Motor sa pohybuje dovtedy, kým tlačidlo nepustíte.    
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Tam, kde ste tlačidlo spustili, bude dolná koncová poloha. Nastavenie koncovej polohy je 
dokončené.    

Pokiaľ chcete zmeniť nastavenie koncovej polohy, musíte opäť naprogramovať hornú aj dolnú 
koncovú polohu.    

3 nastavenia na extra citlivé vnímanie prekážky:    

1. Pôvodne je v tejto polohe.   
Vyvolať ho môžete nasledujúcim spôsobom:   
Odpojte motor od napájania a potom stlačte a podržte tlačidlo programovania na kábli 
alebo na motore a napojte motor na zdroj (tlačidlo je pritom stále stlačené).   
Po 5 sekundách sa motor pohne 1x hore/dole. Vtedy spustite tlačidlo.   
20 cm od dolnej a hornej koncovej polohy prekážku nevníma, len v danom rozmedzí je 
extrémne citlivý.    
  

2. Odpojte motor od napájania a potom stlačte a podržte tlačidlo programovania na kábli 
alebo na motore a napojte motor na zdroj (tlačidlo je pritom stále stlačené). Po 5 
sekundách sa motor pohne 2x hore/dole. Vtedy spustite tlačidlo.  4 cm od hornej 
koncovej polohy a 8 cm od dolnej koncovej polohy nevníma  prekážku, len v danom 
rozmedzí je extrémne citlivý.    

3. Odpojte motor od zdroja a potom stlačte a podržte tlačidlo na programovaniae na kábli 
alebo na motore a napojte motor na zdroj (tlačidlo je pritom stále stlačené). Po 5 
sekundách sa motor pohne 3x hore/dole. Vtedy pustite tlačidlo. Extrémne citlivé 
vnímanie prekážky počas celej trasy. (Naďalej je aktívna aj funkcia natočenia späť, ale 
len v prípade, že pevná zábrana stiahnutia napne plášť rolety v kryte).    

EXTRA – Aktivovanie a deaktivovanie funkcie natočenia späť    

• -  Stiahnite rolety do hornej koncovej polohy.    
• -  Nastavte spínač do stavu stop, potom stlačte smer hore a o 5 sekúnd späť do  stavu      

stop.    
  

• -  Toto zopakujte 3x.    

Po tretej kombinácii stlačte smer dole a spustite roletu do dolnej koncovej polohy.    

• -  Keď rolety dosiahnu dolnú koncovú polohu:    
• -  Nastavte spínač do stavu stop, potom stlačte smer hore a o 5 sekúnd späť do  stavu 

stop.    
  

• -  Toto zopakujte 3x.    

Pokiaľ bola funkcia úspešne aktivovaná motor sa pohne raz hore/dole.    

Aktivovanie funkcie natočenia späť bolo dokončené.   
Pokiaľ chcete nastavenie deaktivovať zopakujte vyššie spomínané kroky.    
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