Herkenning afstelniveau van de motor
1 Motor aan de netspanning
De motor is afgesteld maar er is nog
geen bediening op geprogrammeerd.
(bij de S&SO-RS100 io krijg je hier geen
terugmelding

Slechts 1 motor tegelijk aan
de netspanning (230V )

Korte beweging
Eindpunten zijn al
ingesteld

Ga naar de specifieke paragraaf van
de betreffende motor.

2 Als de motor niet reageert:

Geen beweging

1

A D
 e motor is nog niet afgesteld en geprogrammeerd:
Ga naar de specifieke afstelling van de betreffende motor.
B De motor is al geprogrammeerd op de bijgeleverde zender:
Test door de NEER toets in te drukken.
C De motor is geprogrammeerd op een zender die niet bij de motor geleverd is:
Ga naar pagina 73: “Een verloren of defecte 1 weg bediening vervangen”.

Oximo io

Oximo io
Uitrusting van het rolluik
Bij een Oximo io motor heeft men voor elk eindpunt de keuze tussen het instellen van een vast eindpunt instellen of kan
men een eindpunt automatisch op weerstand laten stoppen. De keuze wordt bepaald door de uitrusting van het rolluik.
LET OP: Rolluik met Oximo S Auto io kan alleen automatisch afgesteld worden.
Genoemde afstellingen staan op de volgende pagina’s

Starre verbinding

Stoppers of
inloopnokken
Automatische afstelling
 pag. 4

Geen
stoppers
Enkel afstelling bovenste punt
 pag 6

Flexibele veer

Stoppers of
inloopnokken
Enkel afstelling onderste punt
 pag. 8

2

Geen
stoppers
Manuele afstelling
 pag. 10

Afstellen van een Oximo io motor
Maar er is geen bediening op geprogrammeerd. Toevoegen van een lokale bediening (1W)

1 Sluit de spanning aan
Slechts 1 rolluik
tegelijk onder
spanning

Korte beweging

Plaats 1 motor onder spanning

2 Neem controle over de motor
1s

Druk kort op de OP ...korte beweging
en NEER toetsen tot...

3 Programmeer de zender op de motor
Achterkant
Smoove
<1 s

Achterkant Situo
<1 s

Druk kort op de PROG toets tot...
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...korte beweging
 OK

Oximo io

Motor afgesteld door de fabrikant

Oximo io

Afstellen van een Oximo io motor
Afstelling met een lokale bediening (1W zender)

Automatische afstelling - Motor is NIET afgesteld door de fabrikant

1 Neem de controle over de motor
1s

Tegelijk
indrukken tot...

Slechts 1 motor tegelijk aan
de netspanning (230V )

...korte beweging

2 Controleer de draairichting
of
Kort indrukken

OK  stap 4

niet OK  stap 3

3 Wijzig de draairichting, indien nodig
2s
Indrukken tot...

...korte beweging  OK

4 Automatische afstelling
1s

Tegelijk
indrukken tot...
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...korte beweging

Indrukken tot...

...korte beweging
 OK

Afstellen van een Oximo io motor

Achterkant
Smoove

Achterkant Situo
<1 s

<1 s

Druk kort op de PROG toets tot...

Korte beweging  OK

Let op:
Bij volledig automatische afstelling met een 1-weg bediening, 4x helemaal omhoog en omlaag sturen, na drukken
op programmeerknop!
Na deze 4 cycli zal de motor met lagere kracht stoppen in de eindpunten.

5

Oximo io

5 Programmeren van een bediening

Oximo io

Afstellen van een Oximo io motor
Afstelling met een lokale bediening (1W zender)
Half automatische afstelling, vast eindpunt bovenaan - Motor is NIET afgesteld door de fabrikant

1 Neem de controle over de motor
1s

Tegelijk
indrukken tot...

Slechts 1 motor tegelijk aan
de netspanning (230V )

...korte beweging

2 Controleer de draairichting
of
Kort indrukken

OK  stap 4

niet OK  stap 3

3 Wijzig de draairichting, indien nodig
2s
Indrukken tot...

...korte beweging  OK

4 Manuele afstelling bovenste eindpunt
1s

Vasthouden tot...

...bovenste
eindpositie

Bevestig, indrukken tot korte beweging  OK
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Afstellen bovenste
eindpunt; kort
tegelijk indrukken

product beweegt
naar beneden

Stop

Afstellen van een Oximo io motor

Achterkant
Smoove
<1 s

Achterkant Situo
<1 s

Druk kort op de PROG toets tot...
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Korte beweging  OK

Oximo io

5 Programmeren van een bediening

Oximo io

Afstellen van een Oximo io motor
Afstelling met een lokale bediening (1W zender)
Half automatische afstelling, vast eindpunt onderaan - Motor is NIET afgesteld door de fabrikant

1 Neem de controle over de motor
1s

Tegelijk
indrukken tot...

Slechts 1 motor tegelijk aan
de netspanning (230V )

...korte beweging

2 Controleer de draairichting
of
Kort indrukken

OK  stap 4

niet OK  stap 3

3 Wijzig de draairichting, indien nodig
2s
Indrukken tot...

...korte beweging  OK
 volgende pagina

4 Manuele afstelling onderste eindpunt

1s
Vasthouden tot...

...onderste
eindpositie

Bevestig, indrukken tot korte beweging  OK
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Afstellen onderste
eindpunt; kort
tegelijk indrukken

Product beweegt
naar boven

Stop

Afstellen van een Oximo io motor

Achterkant
Smoove
<1 s

Achterkant Situo
<1 s

Druk kort op de PROG toets tot...
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Korte beweging  OK

Oximo io

5 Programmeren van een bediening

Oximo io

Afstellen van een Oximo io motor
Afstelling met een lokale bediening (1W zender)
Manuele afstelling - Motor is NIET afgesteld door de fabrikant

1 Neem de controle over de motor
1s

Tegelijk
indrukken tot...

Slechts 1 motor tegelijk aan
de netspanning (230V )

...korte beweging

2 Controleer de draairichting
of
Kort indrukken

OK  stap 4

niet OK  stap 3

3 Wijzig de draairichting, indien nodig
2s
Indrukken tot...

...korte beweging  OK
 volgende pagina

4 Afstelling bovenste eindpunt
1s

Vasthouden tot...

...bovenste
eindpositie

of

Bijstellen tot in de onderste positie
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Afstellen bovenste
eindpunt; kort
tegelijk indrukken

product beweegt
naar beneden

Stop vlak voor het onderste
eindpunt

Afstellen van een Oximo io motor
Oximo io

5 Afstelling onderste eindpunt

1s
Stop

Afstellen onderste eindpunt,
kort tegelijk indrukken

6 Instellingen bevestigen

2s
Bevestig,
indrukken tot...

...korte beweging
 OK  volgende pagina

7 Programmeren van een bediening
Achterkant
Smoove
<1 s

Achterkant Situo
<1 s

Druk kort op de PROG toets tot...

11

Korte beweging  OK

Oximo io

Afstellen van een Oximo io motor
Draairichting veranderen met een 1-weg bediening
De draairichting kan ook achteraf, zonder reset, veranderd worden.
Stuur daarvoor uw rolluik of zonwering ongeveer naar het midden.

Gelijktijdig
indrukken tot...
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...korte beweging

Direct (binnen 2 s)
STOP/My-toets
drukken tot...

...korte beweging
 OK

Afstellen Oximo S Auto io
LET OP: Rolluik met Oximo S Auto io kan alleen automatisch afgesteld worden

1 Neem de controle over de motor
1s

Slechts 1 motor tegelijk aan
de netspanning (230V )

Tegelijk
indrukken tot...

...korte beweging

2 Controleer de draairichting
of
Kort indrukken

OK  ga naar stap 4

niet OK  ga naar stap 3

3 Wijzig de draairichting, indien nodig
2s

Indrukken tot...

...korte beweging  OK
 ga naar stap 4

4 Automatische afstelling
1s

Tegelijk indrukken
tot...
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...korte beweging.

Indrukken tot...

...korte beweging  OK

Oximo S Auto io

Afstellen van de motor met een 1-weg zender

Oximo S Auto io

Afstellen Oximo S Auto io
5 Programmeren van een bediening
Achterkant
Smoove

Achterkant Situo
<1 s

<1 s

Druk kort op de PROG toets tot...

Korte beweging  OK

Let op:

Bij volledig automatische afstelling met een 1-weg bediening, 4x helemaal omhoog en omlaag
sturen, na drukken op programmeerknop.
Na deze 4 cycli zal de motor met lagere kracht stoppen in de eindpunten.
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