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Această programare este numai 
pentru motoarele DM 35 R & DM 35 E. 

Dacă este necesar să schimbați 
direcția de mișcare, apăsați butonul 

Set de pe capul motorului. 

  

Apăsați butonul „DOWN”. 

Programming the direction of movement in DM 35 R & DM 35 E motors 
 

Sensul acelor de ceas

Apăsați butonul „UP”. 

Switch on 
BIP 

BIP 

Porniți sau apăsați butonul 

SET (pe capul motorului 

tubular) o dată, imediat se 

va auzi 1 sunet scurt (1x 

BIP). 

KLIK

Apăsați de 2 ori butonul SET 
P2, imediat se vor auzi 2 
sunete scurte (1x BIP). 

Opus sensului 

acelor de ceas 

 Dacă funcția de blocare taste este activă, apăsați 
OK/K+” și „MODE/K-„ 3 secunde pentru a 
dezactiva funcția de blocare taste. 

Blocare  taste 

 

 

ZILELE SĂPTĂMÂNII 

DC 661 DC 448
BATT 

3V 

433MH 

Blocarea butoanelor 

Control automat în timpul săptămânii 

Specificații tehnice: 
- Sursa de alimentare: 2 x 3V (CR2430) 
- Frecvența: 433.92MHz 
- Intensitatea radiațiilor: 10 miliwat (mW) 
- Temperatura de funcționare: ~ -20oC ~ +55oC 
- Interval mediu: 200 metri (în spațiu deschis)/ 35 metri (la interior) 
- Display LCD 
- Dimensiuni: 80x80 mm 
Funcționează cu motoarele tubulareDM35R, DM45R, DM45MR, DM55MR, DM59MR, DM35E, DM45E Compania își rezervă 

toleranța datelor din catalog datorită condițiilor diferite de utilizare. 
În modul automat, intervalul dintre derularea în sus și în jos nu poate fi mai mic de 32 de minute, altfel display-ul va 

Control individual cu 5 canale 

Manual 
Auto 
Aleatoriu 

Baterie 

Derulare sus
 

Derulare 
jos 

UP DOWN 

STOP

MODE/K- 
OK/K+ 

Ore Minute 
P2 SET 

Selectarea modului de funcționare 

DOWN 

UP 

STOP 

MODE/K- 
P2 SET OK/K+ 

Țineți apăsat butonul „SET P2” timp 
de 2 secunde și veți comuta 

transmițătorul în modul ‘MAN’. 

Țineți din nou apăsat butonul „SET P2” 
timp de 2 secunde și veți comuta 
transmițătorul în modul ‘AUTO’. 

Țineți încă o dată apăsat butonul „SET P2” 
Timp de 2 secunde și veți comuta 

transmițătorul în modul ‘RANDOM’ . Dacă țineți din nou apăsat butonul „SET P2” timp de 2 secunde, the 
Transmițătorul se va comuta înapoi în modul ‘MAN’ . 

    
Apăsați „OK/K+” și „MODE/K-„ 
3 secunde pentru a activa funcția 

de blocare taste. 

Când funcția de blocare taste este activă, 
apăsarea oricărui buton va indica informația 
“LOCK” pe display. 



Setting of the timer 

Press the „UP” or „DOWN” button to set 
the hour. 

Press the „MODE/K-” button, the hour 
will blink 

Hold the „MODE/K-” button for 5 
seconds till the rollup icon will show 

up. 

Hold the „SET P2” button for 2 
second will switch the transmitter to 

the ‘AUTO’ or Random mode. 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

          

  

      

Apăsați „MODE/K-” pentru a 
confirma ora. 

Apăsați butonul „UP” sau „DOWN” 
pentru a seta minutele. 

Apăsați „MODE/K-” pentru a 
confirma minutele. 

Apăsați butonul „UP” sau „DOWN” 
pentru a seta zilele. 

Apăsați butonul „Ok/K-“ pentru 
a salva ora derulată în sus. 

Apăsați butonul „UP” sau „DOWN” 
pentru a seta ora. 

Apăsați „MODE/K-” pentru a 
confirma ora. 

Apăsați butonul „UP” sau „DOWN” 
pentru a seta minutele. 

Apăsați butonul „Ok/K-“ pentru a 
salva toate setările și pentru a trece 

la canalul următor. Când au fost programate toate canalele, 
confirmați cu butonul ‘STOP’. 

Programare eveniment nou 

 
Programarea cronometrului poate fi efectuată numai în modul ‘MAN’. Dacă va exista un interval mai mare de 10 secunde între programările cronometrului, se 

va ieși din modul de setare. 

Apăsați butonul „SET P2” 2 secunde 
și veți comuta transmițătorul în 

modul ‘MAN’. 

Apăsați butonul „MODE/K-” 5 

secunde până când ora va pâlpâi 

Apăsați butonul „UP” sau „DOWN” 
pentru a seta ora. 

Apăsați „MODE/K-” pentru a 
confirma ora. 

Apăsați butonul „UP” sau „DOWN” 
pentru a seta minutele. 

Apăsați „MODE/K-” pentru a 
confirma minutele. 

Apăsați butonul „UP” sau „DOWN” 
pentru a seta zilele. 

Apăsați butonul „Ok/K-“ pentru a 
salva setările. 

Setarea cronometrului 

Apăsați 
butonul 

Țineți apăsat 
butonul 

Apăsați 
butonul 

Apăsați 
butonul „UP” 


