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Általános biztonsági tudnivalók

Helyes használat / felhasználási feltételeki

Fontos telepítési tudnivalók

FIGYELEM: Fontos biztonsági tudnivalók! A személyek biztonsága 
érdekében fontos, hogy kövesse az alábbi utasításokat! Kérjük 
tartsa meg ezt az útmutatót és egy esetleges tulajdonos váltás 
esetén adja át az új tulajdonosnak!

Minden elektromos berendezésen végzett munkálat során fennáll 
azéletveszélyes áramütés veszélye.
• Az időkapcsoló elektromos hálózathoz történő csatlakoztatását és 
 minden elektromos hálózaton történő munkálatot, csak erre  
 felhatalmazott szakember végezhet, a használati útmutatóban 
 szereplő bekötési rajznak megfelelően. (lásd 3. oldal)
• Minden telepítési és csatlakoztatási munkálatot, csak áramtala- 
 nítás mellett végezhet.

Figyelmetlenség esetén fennáll az életveszély lehetősége!
Ügyeljen a vizes- és nyirkos helyiségekre vonatkozó előírásokra. 
Különösen ügyeljen a nedves helyiségekre vonatkozó előirások DIN 
VDE 0100, 701-es és 702-es részének betartására. Ezek az előírások 
tartalmazzák az egyértelmű védelmi intézkedéseket.

Hibás berendezés működtetése személyi és dologi károkozáshoz 
vezethet (pl: áramütés, rövidzárlat).
• Soha ne használjon hibás vagy sérült berendezést.
• Ügyeljen a hálózati kábel és a berendezés sértetlenségére.
• Lépjen kapcsolatba szervízünkkel (utolsó oldal), amennyiben a 
 berendezés sérülését tapasztalja.

A helytelen használat fokozott sérülésveszéllyel járhat!

• Tájékoztasson minden felhasználót a csőmotor és az 
 időkapcsoló helyes használatáról.
• Ügyeljen a mozgásban lévő redőnyre és tartson tőle távol 
 minden személyt, amíg a mozgás véget nem ér.
• Tiltsa meg a gyermekeknek a bekötött vezérléssel és a  
 távirányítóval való játékot.
• Tegye el úgy a távirányítot, hogy a nemkivánatos 
 működtetéseket (pl: játszó gyermek) kizárhassa.
• A redőny minden tisztitási munkáit áramtalanított berendezés 
 mellett végezzen.

FONTOS
A DIN EN 13695 norma alapján, gondoskodni kell,  a redőnypalást rög-
zített mozgásáról, az  EN 12045 feltételei szerint. Tehát az oldalainak 
rögzítettnek, lezártnak kell lenniük.
Zárt redőnypalástokról érdeklődjőn redőnyős szakemberkenél, vagy 
eladójánál.

A berendezést óvja meg az illetéktelen használattól. Tegyen biztonsági 
óvintézkedéseket a véletlen bekapcsolás/használat kivédésére.

Az eszközön történő munka előtt, minden hozzá csatlakoztatott kábelt 
feszültségmentesíteni kell. Minden szükségtelen kábelt távolítson el 
és minden berendezést ami az eszköz működéséhez nem szükséges, 
helyezzen üzemen kívül. 

A fixen rögzített vezérlő eszközt jól látható módon kell elhelyezni.

Az időkapcsolót kizárólag redőnyők és napellenzők nyitására és 
zárására használja.

FONTOS
• A motorkábelt feszültség nélkül kell, a helyi elektromos előírások  
 betartásával, az elágazó dobozhoz bekötni. Győződjőn meg róla 
 hogy a motor kábel ne álljon a redőnypalást útjában.  
 

Felhasználási feltételek
• Az elektromos bekötéshez szükséges a telepítés helyén 230 V / 
 50 HZ áramcsatlakozás, valamint helybeni biztosító kapcsoló 
 (biztosíték) 
• Csak a gyártó által adott eredeti elemeket és kiegészítőket használja.

FONTOS
• A berendezés telepítése előtt, hasonlítsa össze az adattáblában szereplő feszültség/frekvencia adatokat, a helyi hálózatéval. 

• Az időkapcsoló beépítése előtt, minden, nem a működtetéshez előírt, vezetéket és berendezést szereljen le, vagy helyezzen üzemen kívül.

Kicsomagolás után hasonlítsa össze a következőket:
• A csomagolás tartalmát, a csomagoláson feltüntetett alaptartozék információkkal. 
• Az időkapcsoló típusát a típustáblán szereplő megfelelő információkkal.
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Vezérlés

Vezérlés / Technikai adatok / Alaptartozékok

Technikai adatok

Technikai adatok
Névleges feszültség: 220-240V~, 50Hz       
Hálózati terhelés: <400 W
Védelmi fok: IP 30
Megeng. körny. hőmérséklet: 10°C - + 50°C
Kapcsolási idő: 4 perc

Alaptartozékok

Kibontás után hasonlítsa össze a csomag tartalmát az alábbi listán szereplő alaptartozékokkal:
1. Műanyag - tartókeret
2. Időkapcsoló modul RDT2 - fehér
3. Külső keret - fehér
+ Használati útmutató

1. Műanyag - köztes keret 2. Óramodul - RDT2
 fehér

3. Külső keret - fehér

Az RDT2-vel redőnyőket, nepellenzőket, zsaluziákat vezérelhet manuálisan vagy időprogrozással. Az óra egyedi mentési helyekkel rendelkezik 
a motor különböző működési idejének kapcsolásához. 

FEL   LE

  STOP

FEL

P2 program gomb

Hét napjai

LE

Óra Perc

Elem
Időkapcsoló 
gomb K-

Időkapcsoló 
gomb K+

Véletlenszerű
Automata
Manuális

Időprogram 
mód
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Elektromos bekötés

Minden elektormos berendezésen végzett munkálat során 
fenáll az életveszélyes áramütés lehetősége.
• Az időkapcsoló elektromos hálózathoz való csatlakoztatását  
 és minden elektromos berendezésen végzett munkálatot  
 csak erre felhatalmazott szakember végezhet, a használati  
 útmutatóban szereplő kötési rajznak megfelelően.
• Minden telepítési és csatlakoztatási munkálat csak   
 áramtalanítás mellett végezhető.

Telepítés

1.  Tolja ki a tápegységgel ellátott időkapcsoló modult a tartó és külső 
keretből (tartsa stabilan a külső keretet két oldalról és hüvelykujjal 
tolja ki hátulról a tápegységet).

2.  Most helyezze el a tartókeretet egy megfelelő süllyesztett do-
bozban. Megfelelő süllyesztett dobozért forduljon szakemberhez, 
vagy keresse azokat szaküzletben.

3.  Most végezze el az elektromos hálózathoz történő csatlakozást a 
lenti bekötési rajz segítségével.

  Ügyeljen rá az elektromos bekötésnél, hogy az időkapcsoló  
  modult kell a külső keretre felhelyezni! Nem pedig a keretet  
  a modulra!

4.  A sikeres elektromos bekötést követően egyszerüen csak tolja be az időkapcsoló modult és külső keretet a már korábban rögzített 
 tartókeretbe.

Telepítési útmutató

fekete
barna
kék
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Beállítások

1. Időkapcsoló funkció aktíválása és inaktíválása       

Nyomja meg a P2 gombot a 
manuális módra történő váltáshoz 
(időkapcsolás inaktív).

Nyomja meg a P2 gombot az
automata módra történő váltáshoz
(időkapcsoló aktív FEL és LE irányban).
 

auto 1: Mo-So (Napi program -> minden nap 
eltérő FEL/LE mozgatási idők)
auto 2: Mo-So (Heti program -> minden nap 
azonos FEL/LE mozgatási idők)
auto 3: Mo-Fr / Sa + So (Hétvégi program -> 
Mo-Fr: azonos mozgatási idők, Sa + So: külön 
beállítható)

Nyomja meg a P2 gombot a
véletlenszerű módra történő váltáshoz
(időkapcsoló aktív FEL és LE irányban
naponta +/- 15 perc a beállított időpontokhoz képest)

       1: Mo-So (Napi program -> minden nap
eltérő FEL/LE mozgatási idők)

       2: Mo-So (Heti program -> minden nap
azonos FEL/LE mozgatási idők)

       3: Mo-Fr / Sa + So (Hétvégi program ->
Mo-Fr: azonos mozgatási idők, Sa + So: külön 
beállítható)

A P2 gomb megnyomásával 
tudja tovább váltogatni a 
módokat.

2. Aktuális idő beállítása      

A P2 gomb segítségével
lépjen manuális módba.

Nyomja le a K- gombot
minimum 5 másodpercig
Az óra szám elkezd villogni.

Most a FEL és LE gombokkal
beállíthatja a pontos órát.

Nyomja meg ismét a K- 
gombot. Most a perc kezd 
el villogni.

Most a FEL és LE gombokkal
beállíthatja a pontos percet.

Nyomja meg ismét a K- 
gombot. Most a hét aktuális
napja kezd el villogni.

A FEL és LE gombokkal
beállíthatja az aktuális napot. 

Végezetül nyomja meg a K+ 
gombot, a beállított idő 
elmentéséhez.

1 10
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Beállítások

3. FEL és LE mozgatási idők beállítása

A P2 gomb segítségével
lépjen autmata módba.

Miután kiválasztotta az Automatikus 
módot, nyomja le a K- gombot
minimum 5 másodpercig. A FEL 
mozgatási idő jelenik meg a kijelzőn.

Most a FEL és LE gombokkal
beállíthatja a kívánt órát.

Nyomja meg ismét a K- 
gombot. Most a perc kezd 
el villogni.

Most a FEL és LE gombokkal
beállíthatja a kívánt percet.

Nyomja meg a K+ gombot a beállított 
FEL mozgatási idő megerősítéséhez. 
Ezzel egy-időben elkezd villogni a LE 
mozgatási idő óra száma.

Most a FEL és LE gombokkal
beállíthatja a kívánt órát.

Nyomja meg ismét a K- 
gombot. Most a perc kezd 
el villogni.

Most a FEL és LE gombokkal
beállíthatja a kívánt percet.

Nyomja meg a K+ gombot a beállítások 
elmentéséhez és a menü elhagyásához. 
A kijelzőn ismét az aktuális idő lesz 
látható.

1

További P2 gomb nyomásokkal tudja váltani 
az időprogram módokat:

auto 1: Mo-So (Napi program ->  
minden nap eltérő FEL/LE mozgatási idők)

auto 2: Mo-So (Heti program ->  
minden nap azonos FEL/LE mozgatási idők)

auto 3: Mo-Fr / Sa + So (Hétvégi program ->  
Mo-Fr azonos mozgatási idők, Sa + So külön 
beállíthatók 

Minden beállított időprogram használható 
automata véletlenszerű módban is!
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Beállítások

3. Léptetó mód aktíválása és inaktíválása      
     

Nyomja le minimum 3 
másodpercig egyszerre 
a K- és K+ gombokat.

A kijelzőn feltűnik a LOCK felirat. 
Az összes gombot lezárta.

A billentyűzár feloldásához ismételje meg a fenti lépéseket.

4. Billentyűzár        
     Ezzel a funkcióval lezárhatja az időkapcsoló gomjait.

Nyomja le egyszerre a 
FEL és a STOP gombot 
6 másodpercig.

Áram 
felkapcsolt 
állapotban.

Amint a kijelzőn a GOOD felirat 
kezd villogni, a léptető mód aktív.

OK 
Léptető módot sikeresen 
aktíválta.

5. Motor forgásirányának megfordítása       
     

Nyomja le egyszerre a 
FEL és LE gombokat minimum 
6 másodpercig.

Áram 
felkapcsolt 
állapotban.

Amint a kijelzőn a GOOD felirat 
kezd villogni, a forgásirány meg-
fordult.

OK 
Forgásirányt sikeresen megfordította.

A forgásirány ismételt megfordításához ismételje meg a fenti lépéseket.

A léptetőmód inaktíválásához ismételje meg a fenti lépéseket.
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Kontakt információ

Rev.:_052014_Rojaflex_ST

An English manual can be downloaded at 
http://www.rojaflex.com/en/manuals

Vous trouverez des instructions en français sur
http://www.rojaflex.com/fr/instructions

Una guida in italiano è disponibile alla pagina
http://www.rojaflex.com/it/guida

Encontrará un manual en idioma español en 
http://www.rojaflex.com/es/manual

Een handleiding in Nederlands kan u vinden op
http://www.rojaflex.com/ne/handleiding

Instrukcja w języku polskim znajduje się na stronie
http://www.rojaflex.com/pl/instrukcje

Türkçe kılavuzu http://www.rojaflex.com/tr/kilavuzu
adresinde bulabilirsiniz

GB
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PL

TR

Technikai változtatások-, tévedések-, nyomdahibák jogát fenntartjuk.

Schoenberger Germany Enterprises GmbH & Co. KG 
által védett márka

Zechstraße 1-7
82069 Hohenschäftlarn

Forgalmazza:
RF-Solutions Hungary Kft.
H-1111 Budapest Lágymányosi u. 12.

info@rf-solutions.hu                  www.rf-solutions.hu


