
 Perde Motoru
CMC54AE

Ürün özellikleri

Montaj boyutu

Ray için eklem montajı

Perde motoru için kayışın montajı

S rayı

S rayı Dönüşüm kutusu

Motor incelemesi

Notlar

Teknik destek

Teknik destek

Teknik destek

Kurulum yöntemi

200 cm-14 cm= 186 cm

Kayışın uzunluğu (S rayı): (200 cm x 2) -4 cm=396 cm

Lütfen dişlerin 
ortasından kesin

Dişlerin ortası
kayışın orta noktasını bulun ardından işaretleyin

S rayı 
A rayı

S rayı  Kayışın uzunluğu=(rayın toplam uzunluğu x 2) -4 cm 
A rayı Kayışın uzunluğu=(rayın toplam uzunluğu x 2) -4 cm

boyutunun ayarlanması

tek yönlü lütfen adım 3.5'i gözardı edin

Kayış boyutunun 
ayarlanması

dönüşüm kutusu montajı

sonraönce

min=35 mm (1,4 inç)

min=10 mm (0,4 inç)

Montajdan önce lütfen talimatları okuyun

Çalışma sıcaklığı:-20 °C-+55 °C 
Çıkış gücü 13 w

Perde motoru, motorlu uç 
perde sistemini dikey ya da 
düz olmayan şekilde 
kullanmayınız.

Motorlu uç perde sistemini 
yatay olarak monte edin

Ayar düğmesi

uç braket mesafesi: Her bir metre ray için 2 adet, 
fazlada bir metre ray için bir braket

(Not: braket ray birleşme noktasında gereklidir)

LED ışığı

ortalama
ortalama

Rayın nakliye için uygunsuz 
olması durumunda içeri 
sokulması gerekir.

Örnek (S rayı): rayın toplam uzunluğu 2 m'dir   bindirme kolunun birisinin monte edin,  diğerini monte etmeyin

Aşağıdaki adımlar için lütfen 
"kayış ve ray montajı" 
bölümüne bakın

Yan vidaları 
sabitleyin

ray eklem paneli,

ray eklem braketi

Ray eklem braketini ray 
eklem ucuna yerleştirin

ÖRNEK



S rayı kurulum talimatı

tek yönlü lütfen adım 5'i gözardı edin

Diğer dönüşüm kutusunda ve kayış düğme kapağına 
doğru kayış sabitleme düğmesini takın (lütfen kemer 
sabitleme düğmesi tarafının kayış tarafı ile hizalandığın -
dan emin olun)

Kayışın her iki tarafını kayış sabitleme düğmesine 
sırasıyla takın

Kayışın ucunu dönüşüm kutusuna takın

Taşıyıcı bindirme kolunu ve ana taşıyıcı bindirme kolunu 
okların gösterdiği şekilde lastik sabitleme düğmesine takın

yerleştirin

Ana taşıyıcı bindirme 
kolunu kayış 
sabitleme düğmesine 
geçirin

2.Yanal hizalama lastik 
kemer düğme kapağına 
doğru değil1.Yanal hizalama, 

kayış 
düğme kapağı

Kayış düğmesini kayışın iki işaretine takın 
ardından kayış düğme kapağını yerleştirin (lütfen 
kayış işaretinin iki kayış düğmesinin ortası 
ile örtüştüğünden emin olun)

Orta

Diğer bindirme 
kolunu monte edin

Kızakları monte edin ancak vidaları sıkmayın

korumalı uç parçası

Kızakları monte edin

Eklemli Ray için Katlama Yöntemi (kolay nakliye için)

Kurulum yöntemi

Katlanmış rayı açın

Ray bağlantı braketini 
eklem noktasına 
doğru ittirin

Rayı eski haline getirme

kayışın iki ucuna 
bağlanmış bindirme kolunu 
bulun

Bindirme kolunu ve ray 
bağlantı braketini sökün

Ray bağlantı braketini bir 
uca doğru ittirin

Rayı katlama

Ana taşıyıcı bindirme kolunu 

bu arada ray eklem 
noktasını sabit konumda 
tutun

Ray Katlama Yöntemi
kayışın iki 
ucuna bağlanmış 
bindirme kolu

Ray bağlantı braketini 
vidalayın, ardından 
bindirme kolunu 
monte edin

Rayı eski haline 
getirme bitmiştir



Kurulum yöntemi

Teknik destek

Ek Fonksiyon

Ek Fonksiyon

 

Tek kanallı dokunmatik ışık anahtarı

Çift kanallı dokunmatik ışık anahtarı

Açma
Ayar düğmesine 2 sn basın, 
yeşil ışık uzun süreliğine yanar P2 düğmesine iki kere basın

Yukarı veya aşağı düğmesine 
bir kere basın

Yeşil ışık üç kere yanıp 
söner sonra kapanır

Kapat

Perde motorunun ve kablonun kurulumu

Uyumlu dokunmatik ışık anahtarı

Kumanda tanıtma

İlk limit Noktası (açma) ve ikinci limit Noktası (kapatma) ayarı

Braketlerin konumunu kontrol edin,
ray üzerinde doğru konuma yerleştirin

Motoru monte edin

Bastırıp döndürün

Motorun doğru 
hizalaması

Son montaj

Lütfen montajın tamam olup 
olmadığını kontrol edin

Perde motoru rayını uygun konuma 
monte edin ardından vidaları takın

Programlama ayarında, programlamak için yukarı düğmesini kullandığınızda, yukarı düğme perde 
motorunun açılmasını kontrol eder; ayarlama sırasında programlamak için aşağı düğmeyi kullandığınızda, 
aşağı düğme perde motorunun açılmasını kontrol eder, herhangi bir uzaktan kontrol etkili bir çalışmaya 
sahipse, alıcı gösterge ışığı bir kere yanıp söner, başarılı bir çalışmadan sonra kısa süreliğine üç kere yanıp 
sönecektir

Çalışma aralığı 1 sn'den fazla, 6 sn'den az olmalıdır

TAMAM

TAMAM

Perde kapalı konumda durursa, lütfen motor yönü değiştirme ayar 
fonksiyonunu kullanınız.

Kapatma 10 sn bekleyin 
ardından açın

Perde motorunun kumanda ya da el ile 
çalıştırmasına izin verin, her iki taraf bir kere 
çarptıktan sonra perde motoru otomatik ayar 
limit noktası durumuna girer, ardından tamamen 
açık konuma hareket eder

Kahverengi=elektirikli
Mavi=nötr

SGM-15
Grup Kumanda

SGM-6
Grup Kumanda

SGM-15
Grup Kumanda

SGM-1
Grup Kumanda

Bir kumanda, maksimum
20 alıcıyı kontrol edebilir.

x15

SGM-1
Grup Kumanda

Dokunmatik
RF Anahtar

SGM-2
Grup Kumanda

SGM-15
Grup Kumanda



Üçüncü limit nokta ayarının gerçekleşmesinden sonra, perde motoru üçüncü limit noktasında 
durduğunda, üçüncü limit noktası sıfırlanırsa, üçüncü nokta iptal edilecektir

Dördüncü limit noktasının başarısından sonra, ilk limit noktasını değiştirecektir

Beşinci limit noktasının başarısından sonra, ikinci limit noktasını değiştirecektir 

perde motoru beşinci limit noktasında durduğunda, beşinci limit noktası sıfırlanırsa,
 beşinci limit noktası sıfırlanırsa iptal edilecektir ve ardından ikinci limit noktasını geri 
getirecektir

perde motoru dördüncü limit noktasında durduğunda, dördüncü limit noktası
sıfırlanırsa, dördüncü limit noktası iptal edilecektir, bu da ilk limit noktasını geri
getirecektir

Herhangi bir çalışma durumunda, durdurma düğmesine 2 sn basın, üçüncü limit
 noktasına otomatik olarak hareket edebilir

Üçüncü limit nokta ayarı

Dördüncü limit nokta ayarı

Beşinci limit nokta ayarı

Motor yönü değiştirme ayarı

Kumanda Ekleme

El ile çekme ve yönlendirme fonksiyonu

Geçerli kanal ayarını silme Tüm kanalları silme

İdeal açık konuma hareket 
edin, durdurma düğmesine 
bir kere basın

İdeal açık konuma hareket 
edin, durdurma 
düğmesine bir kere basın

İdeal kapalı konuma 
hareket edin, durdurma 
düğmesine bir kere basın

P2 düğmesine bir 
kere basın

Yukarı düğmesine basın, 
perde motoru kapalı yönde 

hareket eder

Yukarı düğmesine basın, perde motoru açık yönde 
hareket eder

Yeşil ışık yanıp sönene kadar ayar düğmesine 6 sn sürekli
basın. (Yeşil ışık ikinci kere iki kez yanıp sönünce 
elinizi çekin). Sonra ayar düğmesine yeşil ışık sabit 
yanıncaya kadar basın ve elinizi çekin. Işığın sönmesini
bekleyin, geri döndürme başarılıdır.

Aşağı düğmesine 
iki kere basın

P2 düğmesine 
bir kere basın

P2 düğmesine 
bir kere basın

Durdurma düğmesine 
2 sn basın

Durdurma düğmesine
ard arda beş kere basın.

Yukarı düğmesine 
iki kere basın

Aşağı düğmesine basın, perde motoru hareket 
eder ardından kapanır

Yukarı düğmesine basın, perde motoru açık 
yönde hareket eder, ardından durur

Aşağı düğmesine basın, perde motoru 
beşinci limit noktasına hareket eder 
ardından durur

Yukarı düğmesine basın, perde motoru 
dördüncü noktaya hareket eder ardından 
durur

TAMAM

TAMAM

TAMAM

TAMAM

TAMAM

TAMAM

TAMAM
TAMAM

Ek Fonksiyon

Açma

Açma

Ek Fonksiyon

Açma

Ek Fonksiyon

Ek Fonksiyon

Ek Fonksiyon

Ek Fonksiyon

Açma

Açma

Açma Açma

Açma
Programlanmış kumandanın
P2 düğmesine iki kere basın

Perdeyi çekin 10 cm'den daha fazla hareket ettirin, perde motoru 
çekme yönünde otomatik olarak hareket edecektir

Geçerli fonksiyon kapatılırsa, aşağıdaki ayarı tekrarlayın, 
el ile çekme ve yönlendirme fonksiyonu başlatılır

Programlanmış kumandanın 
P2 düğmesine bir kere basın

Ayar düğmesine 2 sn basın yeşil ışık
uzun süreliğine yanar

P2 düğmesine bir
 kere basın

Durdurma düğmesine 
bir kere basın

P2 düğmesine
bir kere basın

Geçerli kanal ayarını 
iptal etme başarılıdır

Tüm kanalların iptal 
edilmesi başarılıdır ve fabrika 

ayarlarına geri dönülür

Ayar düğmesine 6 sn basın, yeşil ışık 
birkaç kere yanıp söner

Kumandanın durdurma düğmesine bir kere basın, 
yeşil ışık yanıp söner ardından kapanır.

Ek Fonksiyon


