
Praca wszystkich urządzeń na częstotliwości 433 MHz
Wszystkie urządzenia przystosowane do pracy z zasilaniem 230 V / 50 Hz
Wersja nr A / 00

433 MHz

Odbiornik bezprzewodowy
Elektroniczne sterowanie
Estetyczny wygląd
Funkcja impulsowa
Funkcja zmiany kierunku pracy
Możliwość zaprogramowania do 20 nadajników
Możliwość podłączenia do dwóch napędów elektrycznych

DANE TECHNICZNE

INSTALACJA 
MONTAŻOWA

Napęd elektryczny

Odbiornik jednokanałowy DC41/DC109

ZASIĘG PRACY

OPIS PRZYCISKÓW

230 V / 50 Hz 
zgodnie z tabliczką 
znamionową produktu

!
 1 niebieski = neutralny
 2 czarny = faza 1
 3 brązowy = faza 2

zielony / żółty = uziemienie
230 V / 50 Hz

Optymalne odległości montażowe
1. Minimalna odległość odbiornika od podłoża > 1,5 m
2. Minimalna odległość  > 0,3 m
3. Minimalna odległość między odbiornikami > 0,2 m

!

W celu zmiany kierunków ruchu należy zamienić
miejscami przewody        i!

Napęd elektryczny

Odbiornik dwukanałowy DC42

Napęd elektryczny
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Częstotliwość 
pracy systemu

230V / 50 Hz 200 m 35 m 433,92 MHz

Roleta z silnikiem sterowana zdalnie

GÓRA

STOP

DÓŁ

BLOKADA PILOTA*

* działa tylko z wybranymi 
modelami odbiorników

DC41/DC109 i DC42 ODBIORNIK JEDNO- / DWUKANAŁOWY

www.yooda.pl



Dłuższa niż 10 sekund przerwa między kolejnymi wciśnięciami przycisku spowoduje automatyczne wyjście bez zapisania wprowadzonych zmian.
Odbiornik może zapisać w pamięci do 20 nadajników różnego typu.!PROGRAMOWANIE:

DODANIE NADAJNIKA

Włączyć 
zasilanie

Dioda błyska 
w krótkich 

OK

Wcisnąć przycisk P2

Odbiornik może zapisać w pamięci do 20 nadajników różnego typu.!

Wcisnąć i przytrzymać przez 
6 sekund przyciski STOP oraz DÓŁ

USUNIĘCIE WSZYSTKICH
NADAJNIKÓW

Wciśnięcie przycisku STOP 
powoduje zaświecenie się 

Dioda błyska 
i gaśnie

Nadajnik został 
zapisany w pamięci

Dioda błyska i gaśnie

OK

Zatwierdzenie wykasowania 
wszystkich nadajników z pamięci

Wcisnąć przycisk 
GÓRA na pilocie

A

B

odstępach czasu diody na stałe

A

A B+USUNIĘCIE NADAJNIKA 
Z PAMIĘCI B

Dioda błyska 
w krótkich 
odstępach czasu

OK

Wcisnąć przycisk P2 Wciśnięcie przycisku 
STOP powoduje 
zaświecenie się diody 
na stałe

Dioda błyska i gaśnie

A

A

Wcisnąć przycisk 
DÓŁ na pilocie B

Zatwierdzenie wykasowania 
jednego nadajnika B

Wcisnąć przycisk GÓRA

REGULACJA 
GÓRNEGO WYŁĄCZNIKA
KRAŃCOWEGO

Jeżeli napęd nie działa, nie należy regulować czerwonego ani białego pokrętła.!

Używając regulatora 
oraz białego pokrętła „+” 
zwiększyć zakres 
podnoszenia rolety

Gdy podnoszona roleta osiągnie 
wymaganą wysokość przestać 
używać białego pokrętła i nacisnąć
przycisk STOP na nadajniku

OK

Zakończenie ustawień górnego 
wyłącznika krańcowego

Wcisnąć przycisk DÓŁ

REGULACJA 
DOLNEGO WYŁĄCZNIKA 
KRAŃCOWEGO

Jeżeli napęd nie działa, nie należy regulować czerwonego ani białego pokrętła.!

Używając regulatora oraz 
czerwonego pokrętła „+” 
zwiększyć zakres 
opuszczania rolety

Gdy opuszczana roleta osiągnie 
wymaganą wysokość przestać 
używać czerwonego pokrętła 
i nacisnąć przycisk STOP na nadajniku

OK

Zakończenie ustawień dolnego 
wyłącznika krańcowego

B
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Ponowne wykonanie kombinacji anuluje funkcję.!

Wcisnąć i przytrzymać przez 
6 sekund przyciski STOP oraz GÓRA

USTAWIENIE RUCHU
IMPULSOWEGO

Dioda błyska i gaśnie

OK

Zatwierdzenie zmian


