RU

Радиотаймер предназначен для дистанционного управления электроприводами со встроенными или
внешними радиоприемниками АЛЮТЕХ.

EN

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Рабочая частота
Мощность излучения (не более)
Дальность действия в открытом пространстве (до)
Потребление при передаче (не более)
Элемент питания
Степень защиты корпуса
Температура окружающей среды
Вес радиотаймера
Габаритные размеры

РАДИОТАЙМЕР ПРОГРАММИРУЕМЫЙ
5 КАНАЛЬНЫЙ
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RADIOTIMER PROGRAMMABLE
5 CHANNEL
FUNKZEITSCHALTUHR
PROGRAMMIERBARE 5-KANAL
MINUTERIE RADIO
PROGRAMMABLE A 5 CANAUX
PL ODBIORNIK RADIOWE 5-KANAŁOWY

433,92 МГц
10 мВт
100 м
15 мА
Батарейка 3В CR2350
IР40 (сухие помещения)
0°С … +30°С
55 г
125 мм × 34 мм × 11 мм

Указанные технические характеристики относятся к температуре окружающей среды 20 °С (±5 °С).
Содержание данного руководства не может являться основой для юридических претензий.

These speci cations apply to operating temperature of 20°C (±5 °C).
The contents of this manual can not serve as a foundation for legal claims.
2. CONTROL

Control is eﬀected by a short press on the corresponding button of the radio timer.
The radio timer has 5 separate channels, which are switched by the buttons «◄» and «►» (see Fig. A.1).
During the opening/closing operations from the group channel (all channels are selected on the display) the
control is performed for all electric motors in which the channels of this radio timer have been recorded to the
memory in the rolling mode (opening/closing using 3 buttons). The group channel cannot be recorded to the motor
memory.
Control of the motor for lifting, stopping and lowering of the rolling curtain is carried out with the buttons «▲»,
«O», «▼» correspondingly (see Fig. A.2).
It is possible to connect/disconnect a light sensor (see Fig. A.3). The light sensor is to be operated according to the
user guide for this sensor.

4. РЕЖИМЫ УПРАВЛЕНИЯ РОЛЛЕТОЙ
Выбор режима (см.рис. A.4) производится долгим нажатием «◄».
- ручной режим, открытие/закрытие только кнопками «▲»/ «▼».
- автоматическое режим, открытие/закрытие роллеты по предустановленному времени, а так же
кнопками «▲»/ «▼».
- автоматическое режим с элементом случайности, открытие/закрытие роллеты по
предустановленному времени со случайной разбежкой от него +/-15мин, а так же кнопками «▲»/ «▼».
Два астрономических режима предназначены для управления роллетой автоматически, во время заката закрытие, во время рассвета – открытие, а так же кнопками «▲»/ «▼».
- автоматический астрономический режим без перехода на летнее время (FET),
автоматический астрономический режим с переходом на летнее время (CETS).
Время заката/ рассвета предустановленное в таймере может незначительно отличаться в зависимости от
региона, имеется возможность установить отклонение +/-1 час 59 минут от запрограммированного в таймере
время. Переключение между астрономическими режимами осуществляется нажатием кнопки «O»
одновременно со вставкой батареи (см.рис. A.5).
В период перехода летнего времени рассвет/закат может несколько дней отличаться от
запрограммированного в таймере время в режиме «автоматический астрономический режим с
переходом на летнее время».
Настройка текущего времени и даты (см.рис. C). Настраивается только в режиме
.
Настройка отклонения времени открытия/закрытия роллеты от времени восхода/заката (см.рис. D).
Настройка времени автоматического открытия/закрытия роллеты (см.рис. E).
Перед настройкой выбрать необходимый канал радиотаймера, кроме группового.
Разница между временем открытия и закрытия в автоматическом режимах не может быть меньше чем 32
мин, если она меньше на экране появится ошибка «Er01».
По истечению 10 сек после последнего нажатия кнопки, происходит выход из режима без сохранения
изменений, то же при нажатии «O».
Автоматические режимы на не активном канале не выполняются. Деактивация канала производится
одновременным нажатием кнопок «◄» и «►» (см.рис. F.2). Номер не активного канала мигает.
Автоматические режимы нельзя совмещать с «пошаговым» режимом (управление одной кнопкой).
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5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Не подвергайте радиотаймер воздействию влаги, сильным механическим воздействиям, не бросайте
радиотаймер. Следите за тем, чтобы радиотаймер не попал к детям или лицами с ограниченными
физическими, сенсорными или умственными способностями, домашним животным.
Радиотаймер не требует специального технического обслуживания. Следите за чистотой корпуса
радиотаймера.
В случае снижения яркости дисплея необходимо заменить разряженную батарею. Для замены батареи
поверните заднюю крышку в положение «открыто», снимите крышку и установите батарею положительным
полюсом (+) к крышке. Для сохранения настроек без стирания памяти отводится минута, при этом во время
замены батареи нельзя нажимать кнопки, иначе радиотаймер перейдёт на заводские настройки.
Хранить в закрытых сухих проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 0°С до +30°С,
относительной влажности воздуха не более 80%, при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других
агрессивных примесей. Срок хранения – 2 года с даты изготовления.
Утилизация выполняется в соответствии с нормативными и правовыми актами по переработке и
утилизации, действующие в стране потребителя.
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RU
АЛЮТЕХ сохраняет за собой право на изменение
данного руководства. Последнюю версию вы найдёте
на интернет-сайте компании.
EN
ALUTECH reserves the right to introduce changes in
this manual. The latest version of the manual
can be found on the company's website.
DE
ALUTECH behält sich Änderungen in dieser Anleitung vor.
Die neueste Version der Anleitung nden Sie
auf der Website des Unternehmens.
FR
ALUTECH se réserve le droit de modi er la présente notice.
La dernière version de la notice peut être retrouvée sur le site
Internet de la société.
PL
ALUTECH zastrzega sobie prawo do zmiany instrukcji.
Najnowszą wersję instrukcji można znaleźć
na stronie internetowej rmy.
UA
АЛЮТЕХ зберігає за собою право на зміну інструкції.
Останню версію інструкції ви знайдете на
інтернет-сайті компанії.
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433.92 MHz
10 mW
100 m
15 mA
3V CR2350
IР40 (dry areas)
0°С … +30°С
55 g
125 mm × 34 mm × 11 mm

2. УПРАВЛЕНИЕ

Более детальная информация о записи, копировании пульта см. в руководстве к электроприводам АЛЮТЕХ
серии АМ. Совместная работа с другими радиоприёмниками согласно инструкции к ним.
Запись первого радиотаймера в роллетном режиме (см.рис. B.1). Осуществляется в первые 10 сек после
подачи питания на электропривод с помощью комбинации последовательных нажатий кнопок «Р2»х2, «▲»,
после каждого нажатия происходит кратковременный звуковой сигнал и реверсивное движение. По окончании
операции звучит 5 звуковых сигналов и кратковременное реверсивное движение. Между нажатиями должно
быть не более 4 сек.
Запись дополнительного радиотаймера в роллетном режиме (см.рис. B.2). С помощью комбинации
последовательных нажатий кнопок «Р2»х2 на записанном радиотаймере и «P2» на записываемом
радиотаймере, после каждого нажатия происходит кратковременный звуковой сигнал и реверсивное
движение. По окончании операции звучит 5 звуковых сигналов и кратковременное реверсивное движение.
Между нажатиями должно быть не более 4 сек.
Удаление радиотаймера (см.рис. B.3). Осуществляется в первые 10 сек после подачи питания на
электропривод с помощью комбинации последовательных нажатий кнопок «Р2»х3, «O»х3, «Р2»х3, после
каждого нажатия происходит кратковременный звуковой сигнал и реверсивное движение. По окончании
операции звучит 3 звуковых сигнала и кратковременное реверсивное движение. Между нажатиями должно
быть не более 4 сек.

РАДIОТАЙМЕР ПРОГРАМОВАНИЙ
5 КАНАЛЬНИЙ

1. TECHNICAL CHARACTERISTICS
Operating frequency
Maximum radiated power of radio transmissions
Range in free space (no less than)
Consumption when transmitting (maximum)
Battery
IP protection level
Storage temperature
Weight
Dimensions

Управление осуществляется кратковременным нажатием соответствующей кнопки радиотаймера.
Радиотаймер имеет 5 раздельных каналов, которые переключаются кнопками «◄» и «►» (см.рис. A.1).
При операциях подъёма/опускания с группового канала (на дисплее выделены все каналы) управление
производится всеми электроприводами, в память которых записаны каналы данного радиотаймера в
роллетном режиме (подъём/опускание с помощью 3 кнопок). Групповой канал нельзя записать в память
привода.
Управление приводом для поднятия, остановки и опускания роллетного полотна осуществляется
соответственно кнопками «▲», «O», «▼» (см.рис. A.2).
Возможно подключение/отключение датчика освещенности (см.рис. A.3). Работа с датчиком освещенности
настраивается согласно инструкции к данному датчику.
3. ЗАПИСЬ, КОПИРОВАНИЕ, УДАЛЕНИЕ РАДИОТАЙМЕРА В ПАМЯТЬ ЭЛЕКТРОПРИВОДА СЕРИИ АМ

PROGRAMATOR CZASOWY

Instrukcja obsługi

The radio timer is designed for remote control of electric motors with built-in or external ALUTECH radio
receivers.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Продавец гарантирует работоспособность изделия при соблюдении правил его эксплуатации и при
выполнении монтажа изделия Организацией, уполномоченной Продавцом.
Гарантийный срок эксплуатации составляет 2 года и исчисляется со дня передачи товара потребителю.
В течение гарантийного срока неисправности, возникшие по вине Изготовителя или уполномоченной
Продавцом Организации, осуществлявшей монтаж изделия, устраняются сотрудниками сервисной службы
данной Организации.
Гарантия на изделие не распространяется в случаях:
џ нарушения правил эксплуатации изделия;
џ действия непреодолимой силы (пожары, удары молний, наводнения, землетрясения и другие стихийные
бедствия);
џ повреждения Потребителем или третьими лицами конструкции изделия.
Дата изготовления указана на упаковке.
Руководство по эксплуатации, документы о подтверждении соответствия (сертификаты/декларации) и
другую информацию о продукте вы можете найти на сайте - www.alutech-group.com.
Сохраняйте данное руководство во время всего срока эксплуатации изделия.
Сделано в Китае
Изготовитель: Ningbo Dooya Mechanic & Electronic Technology Co.,Ltd.
НИНГБО ДОЙЯ МЕХАНИК ЭНД ЭЛЕКТРОНИК ТЕХНОЛОДЖИ КО.,ЛТД
168 ШЭНГУАН РОАД, ЛУОТО, ЧЖЭНЬХАЙ, НИНГБО, КИТАЙ, 315202
Импортер в Республике Беларусь/
Уполномоченный представитель изготовителя:
ООО «Алютех Инкорпорейтед», 220075, Беларусь, Минская область,
Минский район, СЭЗ «Минск», ул. Селицкого 10-301
тел. +375 (17) 299 61 11, 299 60 76

3. RECORDING, COPYING, AND DELETING THE RADIO TIMER IN THE ELECTRIC MOTOR OF AM SERIES
You can nd more details about recording, copying and deleting a remote control in the user guide for ALUTECH
motors of AM series. Operation with other radio receivers should be performed in accordance with their user manuals.
Recording the rst radio timer in the rolling mode (see Fig. B.1).
Recording is carried out within the rst 10 seconds after connecting the motor to the power supply, by pressing
the following button combination: «P2» twice and then «▲» (each pressing will be followed by a short sound beep
and a short up/down movement of the motor). The end of the operation will be followed by 5 short beeps and a short
up/down movement. The time interval between each pressing should not exceed 4 seconds.
Recording an additional radio timer in the rolling mode (see Fig. B.2).
Recording is carried out by means of a combination of successive button presses: «Р2» twice on the earlier
recorded radio timer and «Р2» once on the radio timer, which is being recorded (each pressing will be followed by a
short sound beep and a short up/down movement of the motor). The end of the operation will be followed by 5 short
beeps and a short up/down movement. The time interval between each pressing should not exceed 4 seconds.
Deleting a radio timer (see Fig. B.3) is carried out within the rst 10 seconds after connecting the motor to the
power supply, by pressing the following button combination: «P2»х3, «O»х3, «P2»х3 (each pressing will be followed by
a short sound beep and a short up/down movement of the motor). The end of the operation will be followed by 3
short beeps and a short up/down movement. The time interval between each pressing should not exceed 4 seconds.
4. CONTROL MODES
Mode selection (see Fig. A.4) is done by long pressing «◄».
- manual mode, opening/closing with buttons «▲»/ «▼» only.
- automatic mode, opening/closing by preset time, as well as with buttons «▲»/ «▼».
- automatic mode with an element of randomness, opening/closing by preset time with a random
desynchronization of +/-15 minutes, as well as with buttons «▲»/ «▼».
Two astronomical modes are designed for automatic control of roller shutters, at sunset - closing, at dawn –
opening, as well as with buttons «▲»/ «▼».
- automatic astronomical mode without daylight saving time shift (FET),
automatic astronomical
mode with daylight saving time shift (CETS).
The time of sunset/dawn preset in the timer may vary slightly depending on the region; it is possible to set a
deviation of +/-1 hour 59 minutes from the programmed time. Switching between the astronomical modes is done by
pressing the «O» button simultaneously with the insertion of the battery (see Fig. A.5).
During the shift to daylight saving time, the sunset/dawn time may diﬀer for several days from the time
programmed in the timer in the mode «automatic astronomical mode with daylight saving time shift».
Setting the current time and date (see Fig. C). Time and date can be set only in manual mode
.
Setting the deviation time for opening/closing of the roller shutter from the time of sunrise/sunset (see
Fig.D).
Setting the time for automatic opening/closing of the roller shutter (see Fig. E).
Before setting, please select the desired channel of the radio timer, except for the group channel.
The interval between opening and closing times in automatic modes cannot be less than 32 minutes, otherwise an
error «Er01» will appear on the screen.
After 10 second since the last button press, the mode exits without saving changes, the same happens when
pressing «O».
Automatic modes do not run on an inactive channel. Deactivation of a channel is carried out by simultaneously
pressing the buttons «◄» and «►» (see Fig. F.2). The number of the inactive channel will be blinking.
Automatic modes may not be combined with the «step-by-step» mode (control with one button).

!

5.USING THE RADIO TIMER
Do not expose your remote control device (hereinafter – radio timer) to moisture or heavy mechanical impacts, do
not drop the radio timer from height. Make sure that the radio timer is out of reach of children and persons with
reduced physical, sensory or mental abilities as well as your pets.
The radio timer does not require speci c technical upkeep. Keep the body of your radio timer clean.
If the brightness of radio timer display goes down, and radio timer performance has decreased in the process of
use, the battery might have ran down. To change the battery, rotate the rear cover towards 'open' position, remove the
cover and replace the battery considering the polarity. In correct position, the positive pole (+) of the battery will face
the cover.
Keep the radio timer in closed, dry and ventilated place with air temperatures from 0°C to +30°C. Do not store the
radio timer in places with relative humidity of more than 80%, or places where the air contains acid, alkaline or other
aggressive admixtures. Shelf life – 2 years from the date of manufacturing.
The product must be recycled in accordance with local laws on recycling and utilisation eﬀective in the territory of
the country of the consumer.
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6.WARRANTY
The Seller guarantees full operability of the product when it is used in full compliance with the user manual,
provided that the mounting process is carried out by an Organisation that has been authorized by the Seller.
The warranty period amounts ________________ and starts from _________________.
During the warranty period, all malfunctions caused due to a fault of the Manufacturer or an Organisation
mounting the product at the authorisation of the Seller, have to be eliminated by the service staﬀ of such
Organisation.
The warranty does not apply to cases involving:
џ failure to comply with usage recommendations;
џ force majeure ( res, lightning strikes, oods, earthquakes and other natural disasters and emergencies);
џ damages caused to the product by the Consumer or third parties.
The date of manufacturing is indicated on the package.
Operating manual and other product information can be found on the website – www.alutech-group.com.
Please, keep this Operation Manual throughout the entire life of the product.
Made in China
Manufacturer:
Ningbo Dooya Mechanic & Electronic Technology Co., Ltd.
168 Shangguan Road, Luotuo, Ningbo, China, 315202
Authorised representative in EU:
Alutech Systems s.r.o.,
330 23, Czech Republic, Úherce 165
Tel./ Fax: + 420 374 6340 01
e-mail: info@cz.alutech-group.com
ALUTECH hereby declares that this product conforms to the essential
requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.
A declaration of conformity is available at www.alute.ch/declaration

DE

Die Funk-Zeitschaltuhr ist für Fernbedienung von Elektroantrieben mit eingebauten oder externen ALUTECHFunkempfängern bestimmt.

FR

1.TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Betriebsfrequenz
Sendeleistung (höchstens)
Reichweite im Freien (wenigstens)
Stromverbrauch bei Sendung (höchstens)
Batterietyp
Schutzgrad
Temperaturbereich
Gewicht
Abmessungen
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PL

Fréquence radio
Puissance apparente rayonnée (pas plus de)
Distance d'opération (pas moins de)
Consommation lors de la transmission (pas plus de)
Pile d'alimentation
Indice de protection du corps
Plage de températures
Poids
Dimensions

433,92 MHz
10 mW
100 m
15mA
3V CR2350
IР40 (dry areas)
0°С … +30°С
55 g
125 mm × 34 mm × 11 mm

Les caractéristiques techniques présentées s'appliquent à une température de l'ambiance
de 20 °C (±5 °C). Le contenu de la notice ne peut pas être la base des réclamations légales.
2. CONTROLE
Le contrôle est eﬀectué par la pression du bouton correspondant de la minuterie radio.
La minuterie radio dispose de 5 canaux séparés, qui sont activés par les boutons «◄» et «►» (voir g. A.1).
Lors des opérations de montée / descente par le canal de groupe (tous les canaux sont surlignés sur l'aﬃchage), le
contrôle est eﬀectué de tous les moteurs en mémoire desquels les canaux sont enregistrés en mode de volet (montée
/ descente avec 3 boutons). Le canal de groupe ne peut pas être enregistré dans la mémoire du moteur.
Le contrôle du moteur pour la montée, l'arrêt et la descente du volet roulant s'eﬀectue à l'aide des boutons
correspondants «▲», «O», «▼» (voir g. A.2).
Il est possible de connecter / désactiver le capteur de lumière (voir g. A.3). Le fonctionnement du capteur de
lumière est reglée selon la notice pour ce capteur.
3. ENREGISTREMENT, CLONAGE, SUPPRESSION DE LA MINUTERIE RADIO À LA MÉMOIRE DU MOTEUR
Pour des informations supplémentaires sur l'enregistrement, le clônage des télécommandes, voir la notice pour les
moteurs ALUTECH série AM. Le fonctionnement conjoint avec d'autres commandes radio voir dans les notices qui leur
sont destinées.
L'enregistrement de la première minuterie radio dans le mode de volet (voir g.B.1).
Il est eﬀectué dans les 10 premières secondes après la mise sous tension du moteur à l'aide d'une combinaison de
pressions successives des botons «P2» x2, «▲», après chaque pression, un bref signal sonore et un mouvement inverse
se produit. A la n de l'opération, 5 brefs signaux sonores retentissent et un bref mouvement inverse se produit. Entre
les pressions ne devrait pas être plus de 4 secondes.
L'enregistrement de la minuterie supplémentaire dans le mode de volet (voir g.B.2). A l'aide d'une
combinaison de pressions successives des boutons «P2»x2 sur la minuterie déjà enregistrée et «P2» de la minuterie en
état d'enregistrement, après chaque pression un bref signal sonore et un mouvement inverse se produit. A la n de
l'opération, 5 brefs signaux sonores retentissent et un bref mouvement inverse se produit. Entre les pressions ne
devrait pas être plus de 4 secondes.
La suppression de la minuterie (voir g.B.3.). Elle est eﬀectuée dans les 10 premières secondes après la mise
sous tension du moteur à l'aide d'une combinaison de pressions successives des boutons «Р2»х3, «O»х3, «Р2»х3, après
chaque pression, un bref signal sonore et un mouvement inverse se produit. A la n de l'opération, 3 brefs signaux
sonores retentissent et un bref mouvement inverse se produit. Entre les pressions ne devrait pas être plus de 4
secondes.
4. LES MODES DE CONTROLE DU VOLET ROULANT
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Le choix du mode (voir g.A.4) est eﬀectué par une longue pression du bouton «◄» .
- mode manuel, ouverture/fermeture du volet roulant à l'aide des boutons «▲»/«▼».
- mode automatique, ouverture/fermeture du volet roulant en foction du temps préréglé, ainsi qu'à l'aide
des boutons «▲»/«▼».
- mode automatique avec un élément aléatoire, ouverture / fermeture des volets roulants selon le temps
préréglé avec un jeu aléatoire de +/- 15min, ainsi qu'à l'aide des boutons «▲»/«▼».
Deux modes astronomiques sont conçus pour contrôler le volet roulant automatiquement, la fermeture du volet
lors du coucher du soleil, l'ouverture du volet lors de l'aube et aussi à l'aide des boutons «▲»/«▼».
- mode automatique astronomique sans passage à l'heure d'été (FET),
- mode automatique avec
le passage à l'heure d'été (CETS).
Le temps de coucher du soleil / aube préréglé dans la minuterie peut varier légèrement en fonction de la région, il
est possible de régler l'écart de +/- 1 heure 59 minutes à partir de l'heure programmée dans la minuterie. La
commutation entre les modes astronomiques est eﬀectuée en appuyant sur le bouton « » simultanément avec
l'insertion de la pile (voir g. A.5).
Pendant la période de passage à l'heure d'été, le lever / coucher du soleil peut diﬀérer légèrement du temps
programmé dans la minuterie dans le mode «mode automatique astronomique avec le passage à l'heure
d'été».
Le réglage de l'heure et de la date actuelles (voir g. C). Uniquement en mode manuel
.
Le réglage des écarts de l'heure d'ouverture / fermeture du volet roulant à partir du lever / coucher du soleil
(voir g. D).
Réglage de l'heure d'ouverture / fermeture automatique du volet roulant (voir g. E).
Avant le réglage, sélectionner le canal souhaité de la minuterie radio, à l'exception du canal de groupe.
La diﬀérence entre les heures d'ouverture et de fermeture en mode automatique ne peut pas être inférieure à 32
minutes, si elle est inférieure, une erreur «Er01» apparaît sur l'aﬃchage.
10 secondes après la dernière pression d'un bouton, quitter le mode sans enregistrer les modi cations, la même
chose - en appuyant sur «O».
Les modes automatiques sur un canal inactif ne sont pas eﬀectués. La désactivation du canal s'eﬀectue en
appuyant simultanément sur les boutons «◄» et «►» (voir g. F.2). Le numéro du canal inactif clignote.
Les modes automatiques ne peuvent pas être combinés avec un mode «pas-à-pas» (contrôle par un
bouton).
5.EXPLOITATION
Ne pas soumettre la minuterie radio à l'action de l'eau, des attaques mécaniques fortes, ne pas jetter
la minuterie radio des hautes altitudes. Ne pas laisser utiliser la télécommande aux personnes à capacités physiques,
sensorielles ou mentales reduites ou aux enfants.
La minuterie radio ne demande pas de la maintenance technique spéciale. Il est recommandé de prendre soin de
la pureté du corps de la télécommande.
Si le fonctionnement de la minuterie radio se ralentit et la luminosité de son indicateur baisse, la pile
d'alimentation est déchargée. Pour le remplacement de la pile ouvrir la plaque arrière, et remplacer la batterie en
observant la polarité du branchement. La batterie doit être installée avec le pôle plus (+) envers la plaque.
Stocker dans les salles sèches et aérées à la température de l'air de 0°С à +30°С, et a l'humidité relative de l'air pas
plus de 80%, est sans mélanges agressifs: acides, alcalins, etc. La durée du stockage est 2 ans de la date de la
fabrication.
Le recyclage est eﬀectué en conformité des actes législatifs et réglementaires du recyclage du pays du
consommateur.
6. OBLIGATIONS DE GARANTIE
Le vendeur garantit le bon fonctionnement du produit au cas d'observation de ses règles d'utilisation et du
montage du produit par une Entreprise validé par le Vendeur.
La période de garantie est de ____________ et est calculée à partir de la date de _______________.
Lors de la période de garantie, les défauts liés à la fabrication ou de l'Entreprise validée par le Vendeur qui a réalisé
le montage du produit, sont réparés par les employés du service clients de cette Entreprise.
La garantie du produit ne s'applique pas aux cas suivants:
Non respect des règles du mode d'emploi du produit
des conséquences de la force majeure (incendie, foudre, inondation, séisme et autres catastrophes naturelles)
des endommagements par le Consommateur ou pas des tiers de la structure du produit.
La date de fabrication est indiquée sur l'emballage.
La notice, les documents sur la con rmation de conformité (certi cats/declarations) et d'autres informations sur
les produits peuvent être retrouvés sur le site - alutech-group.com.
La société se réserve le droit d'apporter des modi cations à cette notice et aux spéci cations du produit. Conservez ce
manuel pendant toute la durée de vie du produit.
Fabriqué en Chine
Fabricant:
Ningbo Dooya Mechanic & Electronic Technology Co., Ltd.
168 Shangguan Road, Luotuo, Ningbo, China, 315202
Représentant autorisé en UE:
Alutech Systems s.r.o.,
330 23, Czech Republic, Úherce 165
Tel./ Fax: + 420 374 6340 01
e-mail: info@cz.alutech-group.com
Le Groupe ALUTECH déclare que ce produit est conforme aux exigences
essentielles et aux autres conditions pertinentes de la Directve 2014/53/UE.
La Déclaration de conformité est disponible sur le site Internet www.alute.ch/declaration
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Radiotimer przeznaczony jest do zdalnego sterowania napędami z wbudowanymi lub zewnętrznymi
odbiornikami radiowymi ALUTECH.

Радіотаймер призначений для дистанційного керування електродвигунами з вбудованими або

UA зовнішніми радіоприймачами АЛЮТЕХ.

1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

1. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
433,92 MHz
10 mW
100 m
15mA
3V CR2350
IР40 (Betriebsfrequenz)
0°С … +30°С
55 g
125 mm × 34 mm × 11 mm

Die angegebenen technischen Eigenschaften beziehen sich auf eine Außentemperatur von 20ºС (±5ºС).
Der Inhalt dieser Anleitung gilt nicht als Grundlage für Rechtsansprüche.
2. STEUERUNG
Die Steuerung erfolgt durch ein kurzes Drücken auf die entsprechende Taste der Funk-Zeitschaltuhr.
Die Funk-Zeitschaltuhr verfügt über 5 separate Kanäle, die mit den Tasten «◄» und «►» umgeschaltet werden
(s.Abb.A.1).
Beim Öﬀnen bzw. Schließen über den Gruppenkanal (alle Kanäle sind auf dem Display ausgewählt) erfolgt die
Steuerung von allen Antrieben, in deren Speicher die Kanäle der bestehenden Funk-Zeitschaltuhr in dem
Rollladenbetrieb eingetragen sind (Öﬀnen / Schließen mit drei Tasten). Der Gruppenkanal ist in den Antriebsspeicher
nicht eintragbar.
Die Steuerung des Antriebs zum Öﬀnen, Stoppen und Schließen des Rollladenpanzers erfolgt entsprechend mit
den Tasten «▲», «O», «▼» (s. Abb. A.2).
Der Lichtsensor kann angeschlossen / abgeschaltet werden (s. Abb. A.3). Der Betrieb des Lichtsensors wird gemäß
der Anleitung zu diesem Lichtsensor eingestellt.
3. EINLERNEN, KOPIEREN, LÖSCHEN DER FUNK-ZEITSCHALTUHR IN DEN BZ.W. AUS DEM ANTRIEBSSPEICHER
Mehr Informationen zum Einlernen, Kopieren des Handsenders nden Sie in der Betriebsanleitung zu den
ALUTECH-Elektroantrieben der Serie AM. Gemeinsame Arbeit der Funk-Zeitschaltuhr mit Funkempfängern erfolgt
gemäß der Anleitung zu den Funkempfängern.
Einlernen der ersten Funk-Zeitschaltuhr im Rollladenbetrieb (s. Abb. B.1). Das Einlernen erfolgt innerhalb von
10 Sekunden nach dem Anschluss des Elektroantriebs durch aufeinanderfolgendes Drücken auf die Tasten «P2»x2,
«▲». Nach jedem Drücken ist ein kurzer Signalton zu hören und der Antrieb macht eine Umkehrbewegung. Am Ende
des Vorgangs sind fünf kurze Signaltöne zu hören und der Antrieb macht eine kurze Umkehrbewegung. Zwischen
zwei Betätigungen sind nicht mehr als 4 Sekunden zu vergehen.
Das Einlernen einer weiteren Funk-Zeitschaltuhr im Rollladenbetrieb (s. Abb. B.2) erfolgt durch
aufeinanderfolgendes Drücken auf die Taste «P2»x2 auf der bereits eingelernten Funk-Zeitschaltuhr und auf die
Taste«P2» auf der einzulernenden Funk-Zeitschaltuhr. Nach jedem Drücken ist ein kurzer Signalton zu hören und der
Antrieb macht eine Umkehrbewegung. Am Ende des Vorgangs sind fünf Signaltöne zu hören und der Antrieb macht
eine kurze Umkehrbewegung. Zwischen zwei Betätigungen sind nicht mehr als 4 Sekunden zu vergehen.
Löschen der Funk-Zeitschaltuhr (s. Abb. B.3) erfolgt innerhalb von 10 Sekunden nach dem Anschluss des
Elektroantriebs durch aufeinanderfolgendes Drücken auf die Tasten «P2»х3, «O»х3, «P2»х3. Nach jedem Drücken ist
ein kurzer Signalton zu hören und der Antrieb macht eine Umkehrbewegung. Am Ende des Vorgangs sind drei
Signaltöne zu hören und der Antrieb macht eine kurze Umkehrbewegung. Zwischen zwei Betätigungen sind nicht
mehr als 4 Sekunden zu vergehen.
4. BETRIEBSMODI DES ROLLLADENS
Der Betriebsmodus (s.Abb. A.4) wird durch langes Drücken auf die Taste «◄» ausgewählt.
- manueller Modus, Öﬀnen/Schließen nur mit den Tasten «▲»/«▼».
- Automatisierter Modus, Öﬀnen/Schließen des Rollladens zur voreingestellten Zeit sowie mit
den Tasten «▲»/«▼».
- Automatisierter Modus mit Zufallsfunktion, Öﬀnen/Schließen des Rollladens zur voreingestellten Zeit
mit zufälliger Zeitablenkung von +/-15 Min sowie mit den Tasten «▲»/«▼».
Zwei Modi mit Astrofunktion sind für die automatische Steuerung des Rollladens bei Morgendämmerung (Öﬀnen)
und Abenddämmerung (Schließen) sowie mit den Tasten «▲»/«▼» bestimmt.
- Automatischer Modus mit Astrofunktion ohne Winter-/Sommerumschaltung (FET), automatischer
Modus mit Astrofunktion mit Winter-/Sommerumschaltung (CETS).
Die in der Funk-Zeitschaltuhr voreingestellte Zeit der Morgen-/Abenddämmerung kann sich je nach Region leicht
unterscheiden. Es ist möglich, eine Ablenkung von +/- 1 Stunde 59 Minuten von der in der Funk-Zeitschaltuhr
voreingestellten Zeit einzustellen. Die Umschaltung zwischen den Astromodi erfolgt durch das Drücken auf die Taste
«O» gleichzeitig mit dem Einlegen der Batterie (siehe Abb. A.5).
Im Zeitraum der Winter-/Sommerumschaltung kann sich die Zeit der Morgen-/Abenddämmerung im Laufe von
einigen Tagen von der in der Funk-Zeitschaltuhr einprogrammierten Zeit im Modus «Automatischer Modus mit
Astrofunktion mit Winter-/Sommerumschaltung» unterscheiden.
Einstellung der aktuellen Uhrzeit und des Datums (s. Abb. C). Nur im manuellen Modus einstellbar
.
Einstellung der Zeitablenkung beim Öﬀnen/Schließen des Rollladens von der Zeit der Morgen/Abenddämmerung (s. Abb. D).
Einstellung der Zeit für automatisches Öﬀnen/Schließen des Rollladens (s. Abb. E).
Vor der Einstellung ist der notwendige Kanal der Funk-Zeitschaltuhr (außer dem Gruppenkanal) auszuwählen.
Die Zeitdiﬀerenz zwischen der Auf- und Ab-Zeit im automatischen Modus darf nicht weniger als 32 Minuten
betragen. Ansonsten zeigt das Display «Er01» an.
Nach Ablauf von 10 Sekunden nach dem letzten Drücken auf die Taste bzw. beim Drücken auf die Taste «O»
verlassen Sie den Modus ohne Speicherung von Änderungen.
Die automatischen Modi werden auf dem deaktivierten Kanal nicht ausgeführt. Deaktivierung des Kanals erfolgt
durch gleichzeitiges Drücken auf die Tasten «◄» und «►» (s. Abb. F.2). Die Nummer des deaktivierten Kanals blinkt.
Die automatischen Modi dürfen mit Einzelschrittbetrieb (Eintastenbedienung) nicht kombiniert werden.
5.BETRIEB
Der Funk-Zeitschaltuhr darf unter Ein uss von Feuchte, mechanischen Einwirkungen, Absturz nicht geraten.
Bitte aufpassen, dass die Funk-Zeitschaltuhr für Kinder, körperlich, sensorisch bzw. geistig behinderte Personen und
Haustiere unzugänglich bleibt.
Die Funk-Zeitschaltuhr bedarf keiner Sonderwartung. Bitte das Gehäuse der Funk-Zeitschaltuhr sauber halten.
Wenn die Anzeigehelligkeit der Funk-Zeitschaltuhr sinkt, ist die Batterie auszutauschen. Für den Batteriewechsel
muss man den Rückdeckel in die OFFEN-Stellung drehen, den Deckel abnehmen und die Batterie durch eine neue
tauschen. Beachten Sie die Polarität, so dass der positive Pol (+) zum Deckel zeigt. Die Einstellungen sind innerhalb von
einer Minute zu speichern. Nach einer Minute werden sie automatisch gelöscht. Beim Batteriewechsel sind keine
Tasten zu drücken, damit die Funk-Zeitschaltuhr die Werkseinstellungen nicht wiederherstellt.
Das Produkt ist in geschlossenen, trockenen und gut belüfteten Räumen bei der Lufttemperatur von 0°С bis +30°С,
der relativen Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 80% und beim Fehlen von Säure-, Alkali- und anderen aggressiven
Luftbeimischungen aufzubewahren. Die Aufbewahrungsfrist beträgt 2 Jahre vom Herstellungsdatum.
Die Entsorgung erfolgt gemäß den gültigen Normen und Vorschriften zur Verarbeitung und Entsorgung im Land des
Benutzers.
6. GEWÄHRLEISTUNGSVERPFLICHTUNG
Der Verkäufer garantiert die Arbeitsfähigkeit des Produktes bei Einhaltung der Betriebsvorschriften und bei der
Montage von der vom Verkäufer bevollmächtigten Firma.
Die Garantiezeit beträgt ___________________ und zählt von _________________.
Alle Defekte, die während der Garantiedauer auf Herstellungs- oder Montagefehler zurückzuführen sind, werden
vom Kundendienst der vom Verkäufer bevollmächtigten Firma, die die Montage ausgeführt hat, behoben.
Die Produktgarantie gilt nicht bei:
џ Fehlbehandlung;
џ Höherer Gewalt (Feuer, Blitzschlag, Hochwasser, Erdbeben und anderer Umweltkatastrophen);
џ Beschädigung der Produktkonstruktion durch den Benutzer oder dritte Person
Das Herstellungsdatum ist auf der Verpackung angegeben.
Bedienungsanleitung, Übereinstimmungsdokumente (Zerti kate/Erklärungen) und sonstige
Produktinformationen nden Sie auf der Internetseite www.alutech-group.com.
Die Fa. ALUTECH behält sich Änderungen in dieser Anleitung und in den technischen Eigenschaften des Produktes vor.
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für die ganze Nutzungsdauer des Produktes auf.
Hergestellt in China
Hersteller:
Ningbo Dooya Mechanic & Electronic Technology Co., Ltd.
168 Shangguan Road, Luotuo, Ningbo, China, 315202
Bevollmächtigter Vertreter des Herstellers:
Alutech Systems s.r.o., 330 23, Czech Republic, Úherce 165
Tel./ Fax: + 420 374 6340 01
E-mail: info@cz.alutech-group.com
Hiermit erklärt ALUTECH, dass dieses Produkt mit den grundlegenden Anforderungen
und anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt.
Konformitätserklärung ist unter der Internetadresse www.alute.ch/declaration verfügbar
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La minuterie radio est conçue au contrôle des moteurs ALUTECH laires ou à radio integrée.

Częstotliwość radiowa
Maksymalna moc promieniowana transmisji radiowych
Zasięg w terenie otwartym
Moc znamionowa podczas transmisji
Bateria
Stopień ochrony
Temperatura pracy
Waga
Wymiary

Oznaczone tu parametry techniczne odnoszą się do temperatury otoczenia wynoszącej 20°C (±5°C).
Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej instrukcji i specy kacji produktu.
2. ZARZĄDZANIE
Sterowanie odbywa się poprzez krótkie naciśnięcie odpowiednich przycisków radiotimera.
Radiotimer ma 5 oddzielnych kanałów, które są przełączane za pomocą przycisków «◄» i «►» (patrz rys. A.1).
Podczas podnoszenia/opuszczania z kanału grupowego (wszystkie kanały są podświetlone na wyświetlaczu),
komenda jest wykonywana przez wszystkie napędy elektryczne, w pamięci których jest zapisany sygnał radiowego
timera w trybie «Roletowym» (podnoszenie/opuszczanie za pomocą 3 przycisków). Kanał grupowy nie może zostać
zapisany w pamięci napędu.
Sterowanie napędem do podnoszenia, zatrzymywania i opuszczania rolety odbywa się odpowiednio za pomocą
przycisków «▲», «O», «▼» (patrz rys. A.2).
Jest możliwość podłączenia czujnika światła (patrz rysunek A.3). Działanie z czujnikiem światła reguluje się
zgodnie z jego instrukcją.
3. DODANIE, KOPIOWANIE, USUWANIE RADIO TIMERA DO/Z PAMIĘCI NAPĘDU SERII AM
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat dodania, kopiowania pilota, patrz instrukcja obsługi napędu
ALUTECH AM.
Współpraca z innymi odbiornikami odbywa się zgodnie z instrukcjami dla nich przeznaczonymi.
Rejestrowanie pierwszego radiotimera w trybie «Roletowym» do pamięci odbiornika (patrz rys. B.1)
przeprowadza się w ciągu pierwszych 10 sekund po podłączeniu do źródła zasilania za pomocą kombinacji kolejnych
naciśnięć przycisków «P2» dwa razy, «▲» jeden raz. Po każdym naciśnięciu zabrzmi krótki sygnał, a napęd wykona
krótkie naprzemienne ruchy, a po ostatnim naciśnięciu rozlegnie się 5 krótkich sygnałów, napęd wykona krótki ruch
wstecz. Między naciśnięciami powinno być nie więcej niż 4 sekundy przerwy.
Rejestrowanie dodatkowego radiowego timera w trybie «Roletowym» (patrz rys. B.2) odbywa się za pomocą
kombinacji kolejnych naciśnięć przycisków «P2» dwa razy i jeden raz «P2» na zapisanym pilocie. Po każdym naciśnięciu
zabrzmi krótki sygnał, a napęd wykona krótkie naprzemienne ruchy, po ostatnim naciśnięciu rozlegnie się 5 krótkich
sygnałów, napęd wykona krótki ruch wstecz. Między naciśnięciami powinno być nie więcej niż 4 sekundy przerwy.
Usunięcie radiotimera (patrz rys. B.3) odbywa się w ciągu pierwszych 10 sekund po podłączeniu odbiornika do
źródła zasilania za pomocą kombinacji kolejnych naciśnięć przycisków «P2» trzy razy, «O» trzy razy, «P2» trzy razy. Po
każdym naciśnięciu zabrzmi krótki sygnał, a napęd dokona krótkie naprzemienne ruchy, po ostatnim naciśnięciu (po
prawidłowym wykonaniu sekwencji) rozlegną się 3 krótkie sygnały, napęd wykona krótki ruch wstecz. Między
naciśnięciami powinno być nie więcej niż 4 sekundy przerwy.
4. TRYBY STEROWANIA ROLETĄ
Wybór trybu (patrz rys. A.4) odbywa się poprzez długie naciśnięcie «◄». Tryby:
- tryb ręczny, otwieranie/zamykanie tylko za pomocą przycisków «▲»/«▼»;
- tryb automatyczny, otwieranie/zamykanie rolety zgodnie z ustawionym czasem, a także
przyciski «▲»/«▼»;
- tryb automatyczny z elementem losowości, otwieranie/zamykanie rolety zgodnie z ustawionym czasem i
losowym odchyleniem od niego o +/- 15min, a także za pomocą przycisków «▲»/«▼».
Dwa tryby astronomiczne mają na celu automatyczne sterowanie ruchem w zależności od czasu, o zachodzie
słońca - zamykanie, o świcie - otwieranie, a także za pomocą przycisków «▲»/«▼»:
- automatyczny tryb astronomiczny bez zmiany czasu letniego (FET),
automatyczny tryb
astronomiczny z przejściem na czas letni (CETS).
Ustawiony w zegarze czas zmierzch/świt może się nieznacznie różnić w zależności od regionu, jest możliwość
ustawienia odchylenia +/- 1 godziny 59 minut od czasu zaprogramowanego w zegarze. Przełączanie między trybami
astronomicznymi odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku «O» jednocześnie z włożeniem baterii (patrz Rys. A.5).
W czasie przejścia na czas letni, wschód/zachód słońca może nieznacznie różnić się od czasu zaprogramowanego w
zegarze w trybie «CETS» .
Ustawianie aktualnego czasu i daty (patrz rysunek C). Kon gurowalne tylko w trybie ręcznym
.
Ustawienie odchylenia czasu otwierania/zamykania rolety od czasu wschodu/zachodu słońca (patrz
rysunek D).
Ustawianie czasu automatycznego otwierania/zamykania rolety (patrz rys. E).
Przed kon guracją wybierz wymagany kanał timera, z wyjątkiem kanału grupowego.
Różnica między czasem otwarcia i zamknięcia w trybach automatycznych nie może być mniejsza niż 32 minuty, w
przeciwnym razie na ekranie pojawi się komunikat o błędzie «Er01».
Podczas programowania po 10 sekundach od ostatniego naciśnięcia przycisku, następuje wyjście z trybu bez
zapisywania zmian, to samo po naciśnięciu «O».
Tryby automatyczne nie są uruchamiane na nieaktywnym kanale. Dezaktywacja kanału odbywa się poprzez
jednoczesne naciśnięcie przycisków «◄» i «►» (patrz rys. F.2). Numer nieaktywnego kanału miga.
Trybów automatycznych nie można łączyć z trybem «krok po kroku» (sterowanie jednym przyciskiem).
5.EXPLOITATION
Radiotimer należy chronić przed działaniem wilgoci, uszkodzeń mechanicznych. Upewnij się, że wzmacniacz nie
przebywa z zasięgu dzieci lub osób o ograniczonej sprawności zycznej, sensorycznej lub umysłowej, oraz zwierząt.
Radiotimer nie wymaga specjalnej konserwacji. Utrzymuj obudowę w czystości.
W przypadku zmniejszania jasności wyświetlacza, należy należy wymienić baterię. Aby wymienić baterię, przekręć
tylną pokrywę do pozycji «otwarte», zdejmij pokrywę i włóż baterię tak, aby dodatni (+) biegun baterii był skierowany
w stronę pokrywy. Na wymiane baterje bez utraty ustawień z pamięci, podaje się minuta, podczas wymiany baterii nie
można naciskać przycisków, w przeciwnym razie radiotimer przejdzie do ustawień fabrycznych.
Przechowywać w zamkniętych pomieszczeniach, suchych i wentylowanych, w temperaturze od 0°C do +30°C, przy
wilgotności względnej do 80%, w środowisku bezkwasowym, bezzasadowym i bez innych zanieczyszczeń
korozyjnych. Okres trwałości – 2 lata od daty produkcji.
Utylizacja odbywa się zgodnie z przepisami i aktami prawnymi dotyczącymi przetwarzania i usuwania odpadów,
działającymi w regionie konsumenta.
6.ZOBOWIĄZANIA GWARANCYJNE
Sprzedawca gwarantuje funkcjonalność produktu zgodnie z zasadami jego działania podczas montażu produktu
przez rmę autoryzowaną przez Sprzedawcę.
Okres gwarancji wynosi ___________________ i liczony jest od daty _________________.
W okresie gwarancyjnym, usterki, spowodowane przez wady fabryczne lub błędy autoryzowanego sprzedawcy i
rmy przeprowadzającej instalację produktu, są eliminowane przez pracowników działu serwisowego tej organizacji.
Gwarancja na produkt nie ma zastosowania w następujących przypadkach:
џ naruszenie zasad funkcjonowania produktu;
џ działania siły wyższej (pożary, uderzenia piorunów, powodzie, trzęsienia ziemi i inne losowe katastrofy);
џ ingerencja lub uszkodzenie produktu przez Konsumenta lub osoby trzecie.
Data produkcji jest podana na opakowaniu.
Instrukcja obsługi, dokumenty potwierdzające zgodność (certy katy/deklaracje) i inne informacje o produkcie
można znaleźć na stronie internetowej - www.alutech-group.com.
Firma ALUTECH zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specy kacjach oraz dokumentacji zawartej w
niniejszym podręczniku bez uprzedzenia i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (także pośrednie). Zachowaj
niniejszą instrukcję przez cały okres użytkowania produktu.
Wyprodukowano w Chinach
Producent: Ningbo Dooya Mechanic & Electronic Technology Co., Ltd.
NINGBO DOOYA MECHANICS AND ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD
168 SHANGUAN ROAD, LUOTO, ZHENHAY, NINGBO, CHINY, 315202
Upoważniony przedstawiciel w UE:
Alutech Systems s.r.o.,
330 23, Czech Republic, Úherce 165
phone/ fax: + 420 374 6340 01
e-mail: info@cz.alutech-group.com
Niniejszym rma ALUTECH oświadcza, że ten produkt jest zgodny z
zasadniczymi wymaganiami i innymi odpowiednimi postanowieniami
dyrektywy 2014/53 / UE. Deklaracja zgodności jest dostępna
na stronie www.alute.ch/declaration
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1. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Рабоча частота
Потужність випромінювання (не більше)
Дальність дії у відкритому просторі (не менше)
Споживання при передачі (не більше)
Елемент живлення
Ступінь захисту корпуса
Температура навколишнього середовища
Вага пульта
Габаритні розміри

433,92 MHz
10 mW
100 m
15mA
3V CR2350
IР40 (dry areas)
0°С … +30°С
55 g
125 mm × 34 mm × 11 mm
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433,92 МГц
10 мВт
100 м
15 мА
Батарейка 3В CR2350
IР40 (сухі приміщення)
0°С … +30°С
55 г
125 мм × 34 мм × 11 мм

Зазначені технічні характеристики стосуються температури навколишнього середовища 20 °С (±5 °С).
Компанія залишає за собою право вносити зміни до цієї інструкції та технічних характеристик виробу.
2. КЕРУВАННЯ

Керування здійснюється короткочасним натисканням відповідної кнопки радіотаймера.
Радіотаймер має 5 окремих каналів, які перемикаються кнопками «◄» i «►» (див. мал. A.1).
Під час операцій піднімання/опускання з групового каналу (на дисплеї виділені всі канали) керування
здійснюється всіма електродвигунами, в пам'ять яких записані канали цього радіотаймера в ролетному режимі
(піднімання /опускання за допомогою 3 кнопок). Груповий канал не можна записати в пам'ять двигуна.
Керування двигуном для підняття, зупинення й опускання ролетного полотна здійснюється відповідно
кнопками «▲», «O», «▼» (див. мал. A.2).
Можливе під'єднання/від'єднання давача освітленості (див. мал. A.3).
Робота з давачем освітленості налаштовується згідно з інструкцією до цього давача.
3. ЗАПИС, КОПІЮВАННЯ, ВИДАЛЕННЯ РАДІОТАЙМЕРА В ПАМ'ЯТЬ ЕЛЕКТРОДВИГУНА СЕРІЇ АМ
Докладнішу інформацію про запис, копіювання радіотаймера див. в інструкції до електродвигунів АЛЮТЕХ
серії АМ. Спільна робота з іншими радіоприймачами згідно з інструкцією до них.
Запис першого радіотаймера в ролетному режимі (див. мал. B.1). Здійснюється в перші 10 с після подачі
живлення на електродвигун за допомогою комбінації послідовних натискань «Р2»х2, «▲», після кожного
натискання лунає короткочасний звуковий сигнал і відбувається реверсивний рух. Після закінчення операції
лунають 5 звукових сигналів і відбувається короткочасний реверсивний рух. Між натисканнями має минути не
більш як 4 с.
Запис додаткового радіотаймера в ролетному режимі (див. мал. B.2). За допомогою комбінації
послідовних натискань «Р2»х2 на записаному радіотаймері й «Р2» на записуваному радіотаймері, після кожного
натискання лунає короткочасний звуковий сигнал і відбувається реверсивний рух. Після закінчення операції
лунають 5 звукових сигналів і відбувається короткочасний реверсивний рух. Між натисканнями має минути не
більш ніж 4 с.
Видалення радіотаймера (див. мал. B.3). Здійснюється в перші 10 с після подачі живлення на
електродвигун за допомогою комбінації послідовних натискань «Р2»х3, «O »х3, «Р2»х3, після кожного
натискання лунає короткочасний звуковий сигнал і відбувається реверсивний рух. Після закінчення операції
лунають 3 звукові сигнали і відбувається короткочасний реверсивний рух. Між натисканнями має минути не
більш ніж 4 с.
4. РЕЖИМИ КЕРУВАННЯ РОЛЕТОЮ
Вибір режиму (див. мал. A.4) здійснюється довгим натисканням «◄».
- ручний режим, відчинення/зачинення тільки кнопками «▲»/ «▼».
- автоматичний режим, відчинення/зачинення ролети відповідно до попередньо встановленого
часу, а також кнопками «▲»/ «▼».
- автоматичний режим з елементом випадковості, відчинення/зачинення ролети відповідно до
попередньо встановленого часу з випадковою розбіжністю +/- 15 хв, а також кнопками «▲»/ «▼».
Два астрономічні режими призначені для керування ролетою автоматично, під час заходу – зачинення, під
час світанку – відчинення, а також кнопками «▲»/ «▼»:
- автоматичний астрономічний режим без переходу на літній час (FET),
автоматичний
астрономічний режим з переходом на літній час (CETS).
Час заходу/світанку, попередньо встановлений у таймері, може незначно різнитися залежно від регіону, є
можливість встановити відхилення +/- 1 година 59 хвилин від запрограмованого в таймері часу. Перемикання
між астрономічними режимами здійснюється натисканням кнопки «O» одночасно зі вставленням батареї (див.
мал. A.5).
У період переходу на літній час світанок/захід може кілька днів відрізнятися від запрограмованого в
таймері часу в режимі «автоматичний астрономічний режим з переходом на літній час».
Налаштування поточного часу і дати (див. мал. C). Налаштовується тільки в режимі ручний
.
Налаштування відхилення часу відчинення/зачинення ролети від часу сходу/заходу (див. мал. D).
Налаштування часу автоматичного відчинення/зачинення ролети (див. мал. E).
Перед налаштуванням вибрати потрібний канал радіотаймера, крім групового.
Різниця між часом відчинення і зачинення в автоматичних режимах не може бути менш ніж 32 хв, якщо вона
менша, на екрані з'явиться помилка «Er01».
Коли мине 10 с після останнього натискання кнопки, відбувається вихід з режиму без збереження змін, те
саме в разі натискання «O».
Автоматичні режими на неактивному каналі не виконуються. Деактивація каналу виконується
одночасним натисканням кнопок «◄» i «►» (див. мал. F.2). Номер неактивного каналу блимає.
Автоматичні режими не можна поєднувати з «покроковим» режимом (керування однією кнопкою).
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5. ЕКСПЛУАТАЦІЯ
Не піддавайте радіотаймер впливу вологи, сильному механічному впливу, не кидайте пульт з великої
висоти. Стежте за тим, щоб пульт не потрапив до дітей або осіб з обмеженими фізичними,
сенсорними або розумовими здібностями, свійських тварин.
Радіотаймер не потребує спеціального технічного обслуговування. Стежте за чистотою корпуса пульта.
Якщо дія радіотаймера і яскравість його індикатора знижуються, то елемент живлення пульта розряджений.
Для заміни батарейки поверніть задню кришку в положення відкрито, зніміть кришку та замініть батарейку,
дотримуючись полярності підключення. Батарейка повинна бути встановлена позитивним полюсом (+) до
кришки. Для збереження налаштувань без стирання пам'яті відводиться хвилина, при цьому під час заміни
батареї не можна натискати кнопки, інакше радіотаймер перейде на заводські настройки.
Зберігати в закритих сухих провітрюваних приміщеннях при температурі повітря від 0°С до +30°С, відносній
вологості повітря не більше 80%, при відсутності в повітрі кислотних, лужних та інших агресивних домішок.
Термін зберігання – 2 роки з дати виготовлення.
Утилізація здійснюється відповідно до нормативних і правових актів із переробки та утилізації, що
діють у країні споживача.
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6. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Продавець гарантує працездатність виробу за умови дотримання правил його експлуатації та виконання
монтажу виробу Організацією, уповноваженою Продавцем.
Гарантійний термін експлуатації становить 2 роки і обчислюється з дня передачі товару споживачеві.
Протягом гарантійного терміну несправності, що виникли з вини Виробника або уповноваженої Продавцем
Організації, що здійснювала монтаж виробу, усуваються співробітниками сервісної служби даної Організації.
Гарантія на виріб не поширюється у випадках:
џ порушення правил експлуатації виробу;
џ дії непереборної сили (пожеж, ударів блискавок, повеней, землетрусу та інших стихійних лих);
џ пошкодження Споживачем або третіми особами конструкції виробу.
Дата виготовлення зазначена на упаковці.
Інструкцію з експлуатації, документи про підтвердження відповідності (сертифікати / декларації) та іншу
інформацію про продукт ви можете знайти на сайті - www.alutech-group.com.
Компанія зберігає за собою право вносити зміни в інструкцію і технічні характеристики виробу. У цьому
інструкцію подано не може бути основою для юридичних претензій. Зберігайте цей інструкцію під час всього
терміну експлуатації виробу.
Вироблене в Китаї
Виробник:
Ningbo Dooya Mechanic & Electronic Technology Co.,Ltd.
НІНГБО ДОЙЯ МЕХАНІК ЕНД ЕЛЕКТРОНІК ТЕХНОЛОДЖИ КО.,ЛТД.
168 ШЕНГУАН РОАД, ЛУОТО, ЧЖЕНЬХАЙ, НІНГБО, КИТАЙ, 315202
Імпортер в Україні/ Уповноважений представник в Україні:
ТОВ “Алютех-К”,
07400, Україна, Київська обл., м. Бровари, вул. Кутузова, 61,
тел. +380 (44) 451-83-65

