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1. Sørg for, at vind-solsensoren er blevet parret korrekt med markisen.
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Tilkobling og frakobling
af Sol/Vind sensor DD116B

Tekniske specifikationer:
Arbejdsspænding: AC 120 ~ 240V Arbejdstemperatur: -10°C ~+60° C < Arbejdsstrøm: 20mA
Radiofrekvens: 433.925MHz

Radioområde: udendørs ＞ 100 meter, indendørs ＞ 40 meter.

Sikkerhedskode (50 millioner gange uden gentagelse, høj sikkerhed)

Tilkobling af sensor til markise.

Tilslutnings knap(P2) på sensoren
Tilslutnings knap(P2) på fjernbetjening.

Tryk 2 gange på P2 tasten på fjernbetjeningen (Motoren bipper)
Tryk 2 gange på P2 tasten på sensoren. (Motoren bipper)
Sensoren er nu kodet til markisen.
For betjening af sensorens funktioner henvises til sensorens brugermanual. (DD116B 2022)

Frakobling af sensor til markise.
Tryk én gang på ”P2” på sensoren. (Motoren bipper)
Tryk én gang på ”OP” på fjernbetjeningen. (Motoren bipper)
Tryk én gang på stop tasten på fjernbetjeningen. (Motoren laver et langt bip)
Sensoren er nu frakoblet.

