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Minden Rojaflex távirányítóhoz / 

rádióadóhoz.

Az aláíró igazolja, hogy a felsorolt rádióvevők megfelelnek, a következő normáknak és irányelveknek: 
R&TTE 1999/5/EC, 2004/108/EG
Modell: Rojaflex RUE1

DIN EN 300220-3

compliant
2002/95/EC

RoHS

Használati útmutató

Rojaflex RUE1 
1-csatornás külső rádióvevő

Schoenberger Germany Enterprises GmbH & Co. KG
Zechstraße 1-7
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Általános biztonsági tudnivalók

Helyes használat / felhasználási feltételeki

Fontos telepítési tudnivalók

Minden elektromos berendezésen végzett munkálat során fennáll  
az életveszélyes áramütés veszélye.
• A rádióvevő 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 a rádióvevő 
 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 csőmotorokat, és a rádióvevőt 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. 

• A rádióvevő 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. 
• A rádióvevő típusát a típustáblán szereplő megfelelő információkkal.
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Technikai adatok / Alaptartozékok

Technikai adatok

Technikai adatok
Névleges feszültség: 220V ~ 240V, 50 Hz
Hálózati terhelés: <500 W
Védelmi fok: IP 55
Megeng. körny. hőmérséklet: -10°C - +50°C
Rádió frekvencia: 433,92 MHz Két-irányú kommunikáció
Csatornák: A vevő maximum 20 rádiócsatornát tud tárolni
Kompatibilitás: Kompatibilis minden Rojaflex rádióadóval és távirányítóval
Hatótávolság: Szabad térben: kb. 150 m / zárt térben: kb. 30 m

Alaptartozékok

Kibontás után hasonlítsa össze a csomag tartalmát az alábbi listán szereplő alaptartozékokkal:
1. Rádióvevő RUE1 fehér
+ Használati útmutató

1. Rádióvevő RUE1

Az RUE1 külsö rádióvevő által, egy egyszerű csőmotort alakíthat át kényelmes rádiós motorrá. Ezután a motor kényelmesen 
vezérelhető minden ROJAFLEX távirányító és fali rádióadó által. 
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Hatótávolság

motorizált
redőny

L1

L230 cm

motorizált 
redőny

L1 direkt L2 indirekt Rádiófrekvencia

230V / 50Hz 150 m 30 m 433,92 MHz

Elektromos bekötés

Minden elektormos berendezésen végzett munkálat során fenáll az életveszélyes áramütés lehetősége.
• A rádióvevő 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.

Elektromos bekötés / Hatótávolság

RUE1

RUE1
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Redőnyvezérlés

FEL

LE

 STOP

K - K + 

FEL

1-csatornás
Kézi távirányító

RHS1

5-csatornás
Kézi távirányító 

RHS5

15-csatornás
Kézi távirányító 

RHS15

5-csatornás
Kézi távirányító 

Timer-es
RHST5 

5-csatornás
Fali távirányító

Timer-es
RWST5

Fali távirányítók

P2

Hátoldal
nyitott fedélnél

P2: programgomb
SI/BI: Egy-irányú kommunikáció / 

Két-irányú kommunikáció kapcsoló 
(Bidirekcionális rádió)

15-csatornás
Fali távirányító

RWS15

Kompatibilis távirányítók és fali rádióadók

FEL

LE

 STOP

FEL

LE

 STOP

FEL

LE

STOP

1-csatornás
Fali távirányító

RWS1

2-csatornás
Fali távirányító

RWS2

Kézi távirányítók

LE
 STOP

K - K +

FEL LE
 STOP

K - K +

FEL

LE

 STOP

FEL

LE

 STOP

FEL

LE

 STOP

K - K + K - K +

P2 gomb P2 gomb

FEL

LE

 STOP

K -

Elem-
tartó

15-csatornás
Kézi távirányító 

Timer-es
RHST15 

1-csatornás
Mini távirányító

RHSM1

FEL LE
 STOP

zárt állapotban

P2 gomb

SI
BI

K +



5

Beállítások

OK 
Programozás sikeresen 
megtörtént.

2. Távirányító vagy fali rádióadó feltanítása    

Fontos 1:  Minden gombnyomást 4 másodpercen belül végezzen el! Másképp a rendszer automatikusan kilép a programmódból.
Fontos 2:  Amennyiben a motor forgásiránya helytelen, a FEL gomb helyett a LE gombot nyomja meg. Ezáltal megfordítja a forgásirányt.

Az áram ki- és bekapcso-
lása között minimum 10 
másodperc szünetet kell 
tartani.

Nyomja meg 2 x a
P2 programgombot. 

Nyomja meg 1x a FEL 
gombot , a vevő 3-at sípol, 
a motor rövidet mozdul 
FEL/LE.

Áram 
lekapcsolt 
állapotban

Kapcsolja fel az 
áramot. A rádióvevő 
3-at sípol és a motor 
rövidet mozdul 
FEL/LE.

3. Távirányító hozzáadása
     
Fontos:  Minden gombnyomást 4 másodpercen belül végezzen el! Másképp a rendszer automatikusan kilép a programmódból.

Áram 
felkapcsolt
állapotban

OK 
Távirányítot hozzáadtuk.

Nyomja meg a már feltanított 
távirányíton 3 x a P2 program 
gombot.

(várja meg hogy a rádióvevő 
3-at sípoljon) Majd utána 
nyomja meg az új távirányíton 
1 x a P2 programgombot.

A motor rövidet mozdul 
FEL/LE.

1. Rádióvevő telepítése     

Vevő 3-at 
sípol
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Beállítások

5. Távirányító törlése    
    
Fontos 1:  Minden gombnyomást 4 másodpercen belül végezzen el! Másképp a rendszer automatikusan kilép a programmódból.
Fontos 2:  Mindig minden rátanított távirányítót töröl!

Áram 
felkapcsolt
állapotban

Nyomja meg 1x a P2 program-
gombot.

Nyomja meg 1x a STOP 
gombot.

Nyomja meg 1x a P2 programgombot. 
A vevő 3-at sípol, a motor rövidet 
mozdul FEL/LE.

OK 
Távirányítót törölte.

4. Léptetőmód beállítása       

Áram 
felkapcsolt
állapotban

Nyomja meg 1x a P2 
programgombot.

Nyomja meg 1x a FEL gombot.

A léptetőmód inaktíválásához ismételje meg a fenti lépéseket.

Nyomja meg 1x a P2 programgombot. 
A vevő 3-at sípol, a motor rövidet 
mozdul FEL/LE.

OK 
Léptetőmód aktív.
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Kontakt információ

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

F

I

E

NL

PL

TR
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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


