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Nadajnik naścienny
1-kanałowy
ONE F1

Nadajnik naścienny 
5-kanałowy z zegarem
ONE F2

Pilot 1-kanałowy
brelok
ONE X3

Pilot
5-kanałowy
ONE X1

Pilot
16-kanałowy
ONE X2

Pilot
15-kanałowy
ONE X4

Specyfikacja nadajnika ONE F 1

Źródło zasilania (bateria): 3V (CR2430)
Emisja: 10 miliwat
Zasięg: 150 m na otwartym terenie, do 20 m przez dwie ściany
Częstotliwość pracy: 433,92 MHz ± 100 KHz
Temperatura robocza: -100C do 500C

przesuń w górę

przesuń w dół

stop
Uwaga:
Zasięg może ulec osłabieniu
wraz ze zużyciem baterii.

Specyfikacja pilota 1-kanałowego - brelok - ONE X 3
Źródło zasilania (bateria): 12V (27A)
Emisja: 10 miliwat
Zasięg: 150 m na otwartym terenie, do 20 m przez dwie ściany
Częstotliwość pracy: 433,92 MHz ± 100 KHz
Temperatura robocza: -100C do 500C
Blokada pilota - powoduje brak możliwości kopiowania oraz przypisywania do odbiorników nadajnikastop

przesuń w dół

przesuń w górę

blokada pilota

Specyfikacja pilota ONE X 1 / ONE X 2

przesuń w górę

przesuń w dółprzełączanie
między

kanałami

ekran LCD

stop
klawisz
programowania
P2

przesuń w górę

przesuń w dółprzełączanie
między

kanałami

stop

sygnalizator
aktualnego kanału

Źródło zasilania (bateria): 3V (CR2430)   Częstotliwość pracy: 433,92 MHz ± 100 KHz
Emisja: 10 miliwat    Temperatura robocza: -100C do 500C
Zasięg: 150 m na otwartym terenie, 20 m przez dwie ściany

ONE X 1 ONE X 2

Specyfikacja pilota ONE X 4

Źródło zasilania (bateria): 3V (CR2450)
Emisja: 10 miliwat
Zasięg: 150 m na otwartym terenie, 20 m przez dwie ściany
Częstotliwość pracy: 433,92 MHz ± 100 KHz
Temperatura robocza: -100C do 500C

a / b - możliwość stworzenia dwóch
niezależnych grup sterowania
na jednym kanale

kierunki ruchu
rolety
góra / dół

dni tygodnia

aktywny kanałgodzina
minuta

TRYB:
manualny

auto
losowy

poziom baterii

Specyfikacja nadajnika ONE F 2

przesuń
w górę

klawisz funkcyjny (P2)stop

przesuń
w dół

kanał - kanał +

Źródło zasilania (bateria): 3V (CR2430)
Emisja: 10 miliwat
Zasięg: 150 m na otwartym terenie, do 20 m
przez dwie ściany
Częstotliwość pracy: 433,92 MHz ± 100 KHz
Temperatura robocza: -100C do 500C

Uwaga:
Zasięg może ulec osłabieniu
wraz ze zużyciem baterii.

a. przesuń w górę

a. stop

a. przesuń w dół

przełączanie
między

kanałami

b. przesuń w górę

b. stop

b. przesuń w dół

przełączanie
między
kanałami

b. klawisz
programowania

a. klawisz
programowania

Kasowanie ustawień pozycji krańcowych

włącz
zasilanie

naciśnij przycisk
programowania

jeden raz

naciśnij przycisk
„dół”

jeden raz

naciśnij przycisk
„programowanie”

jeden raz

siłownik wykona 
ruch „góra/dół”

● Odstęp czasowy pomiędzy wciśnięciem poszczególnych sekwencji nie może przekraczać 4 sekund, w przeciwnym razie 
   siłownik opuści tryb programowania.

Ustawianie trzeciej pozycji krańcowej - tzw. komfortowa

ustaw roletę na 
żądaną wysokość

naciśnij i trzymaj 
przez min. 5 sekund 

przycisk „stop”

● Kasowanie trzeciej pozycji krańcowej nastąpi po wykonaniu powyższej procedury ponownie.



Siłownik M4 - funkcje
● Odbiornik radiowy zintegrowany z siłownikiem
● Detekcja przeszkód - przeciążenie
● Trzecie położenie krańcowe
● Elektroniczne krańcówki - możliwość ustawienia drogą radiową
● Możliwość zaprogramowania 20 nadajników
● Funkcja przeciążeniowa będzie działała poprawnie w przypadku zastosowania wieszaków blokady
● Minimalna szerokość rolety zewnętrznej z siłownikiem przeciążeniowym M4 wynosi 650 mm.

Siłownik M4 - schemat podłączenia

Siłownik M4 - zgranie nadajnika z siłownikiem

Siłownik M4 - odwracanie kierunku działania

230V/50 Hz

5 x 1,5 mm2

niebieski - neutralny
brązowy - napięcie (faza)

żółto-zielony - uziemienie

Uwaga: przewody 4 (czarny), 5 (biały)
opcjonalnie wykorzystywane do jednoklawi-
szowego przełącznika impulsowego.
W przypadku standardowego podłączenia 
do sieci 230V/50Hz, przewody czarne i biały 
należy zaizolować zaciskiem.

zacisk izolacyjny

przycisk zmiany kierunku
podnoszenia / opuszczania

● Przed przystąpieniem do montażu, podłączenia lub regulacji silnika należy zapoznać się z instrukcją podłączenia i regulacji silnika
● Instalacja musi być wykonana przez uprawnionego instalatora posiadającego odpowiednie uprawnienia, postępującego
   zgodnie z normami aktulanie obowiązującymi - SEP do 1 kV.
● Nieprzestrzeganie instrukcji podłączenia i regulacji silnika może być zagrożeniem dla zdrowia i życia oraz może mieć wpływ
   na poprawną pracę rolety i prawa wynikające z gwarancji.

włącz
zasilanie

przyciśnij dwa razy
przycisk programowania P,
w zależności od wariantu

„a” lub „b”
- po każdym wciśnięciu siłownik

wyda dźwięk

a b
lub

przyciśnij raz przycisk „góra” - roleta 
zwinie się, jeśli nie, procedurę 

wykonaj odnowa i wciśnij przycisk
„dół” (tzw. odwrócenie kierunków)

włącz
zasilanie

przyciśnij pięć razy wskazany przycisk

silnik wykona
ruch „góra” „dół”

OK
Zmiana ustawiania 

kierunków zakończona

● Po przeprowadzeniu procedury zmiany ustawienia kierunków należy powtórzyć czynność ustawienia położenia krańcowego.

Siłownik M4 - automatyczne ustawianie położeń krańcowych

włącz
zasilanie

naciśnij przycisk
programowania

jeden raz

naciśnij przycisk
„góra”

jeden raz

naciśnij przycisk
„programowanie”

jeden raz

naciśnij przycisk
„góra”

jeden raz

siłownik zacznie zwijać 
roletę, gdy napotka 

opór zostanie zapisa-
ne górne położenie

siłownik zacznie rozwi-
jać roletę, gdy napotka 
opór zostanie zapisane 

dolne położenie

po zapisaniu dolnego 
położenia, roleta 
zacznie zwijać się 

do góry

pancerz rolety zatrzy-
ma się przed górnym 

położeniem w odległo-
ści 1 - 3 cm.

procedura zakończona

● Przed przystąpieniem do automatycznego ustawiania położeń krańcowych wykasować poprzednie ustawienie krańcowe.

Siłownik M4 - manualne ustawianie położeń krańcowych

włącz
zasilanie

naciśnij przycisk
programowania

jeden raz

naciśnij przycisk
„góra”

jeden raz

naciśnij przycisk
programowania

jeden raz

naciśnij przycisk
„góra”

jeden raz

siłownik zacznie zwijać roletę, wciśnij 
przycisk programowania, roleta wejdzie 
w tryb precyzyjnego ustawiania położe-

nia krańcowego

w trakcie zwijania naciśnij „stop”, 
lawiszami „góra/dół” ustaw 

położenia krańcowe

naciśnij i trzymaj 
przez min. 5 sekund 

przycisk „stop”

górne położenie 
zostało zapisane

naciśnij przycisk
„dół”

jeden raz

siłownik zacznie rozwijać roletę, wciśnij przycisk 
programowania, roleta wejdzie w tryb 

precyzyjnego ustawiania położenia krańcowego

w trakcie rozwijania naciśnij 
„stop”, lawiszami „góra/dół” 
ustaw położenia krańcowe

naciśnij i trzymaj 
przez min. 5 sekund 

przycisk „stop”

siłownik wykona 
ruch „góra/dół”

dolne położenie 
zostało zapisane

siłownik wykona 
ruch „góra/dół”

● Odstęp czasowy pomiędzy wciśnięciem poszczególnych sekwencji nie może przekraczać 10 sekund, w przeciwnym razie 
   siłownik opuści tryb programowania.


