
Functional features：
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1.  AC connection mode reference wiring diagram

   Customer please spare wiring, isolation, use accessories package bobbin (or other means)

2. Don’t operate motors wheuin low wltage alarm.

3. Optrating：

  ①The valid interval of the emitter button is 6s,the emitter will quit the set after 6s.

  ②The motor will run or beep for hint,please do the next step after the hint.

4. If the emitterlost,please set up again with new emitter.

5. The controller does not receive a response within 30 minutes of rain scenery signal, it 

   will automatically recover, and the controller automatically enters the jogging state; 

   scenery rain until it receives the response signal, a return to normalcy; scenery rain 

   emitted light intensity signal, awning open ; emits light rain scenery weak signal, awning

   back; scenery rain wind emitted signal, the awning back. And within eight minutes 

   controller does not work; scenery rain rain scenery setting method reference manual.

A motor transmitter can store up to 20 channels, 20 channels after the memory is full, such as 
add a new transmitter, only the last channel will be overwritten cycle.

Direction-converse function
Group control

The code can add, delete codes
Up - down limit
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Tubular Motor-
DM45(55/59)RM/Z

Specification

(A-00)
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Operating 
Temperature

120V/60Hz

White = direction
Blue =  neutral 
Green = Earth

230V/50Hz

Orange = direction
Blue = neutral 
Green/Yellow = Earth

Motor cable

Mounting bracket

Drive tube cut

Crown and runner installation

Motor Installation and cable
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Trubkový motor- 

DM45(55/59) RM/Z 
Specifikace

Popis výrobku

Vysílač motoru může uchovávat až 20 kanálů, 20 kanálů po zaplnění paměti, jako přidání 
nového vysílače, dojde k přepsání pouze posledního kanálu.

Jmenovitý kroutící moment

Jmenovitý kroutící moment

Jmenovitý kroutící moment

Jmenovitý proud

Jmenovitý proud

Jmenovitý proud

Jmenovité napětí

Jmenovité napětí

Jmenovité napětí

Funkční charakteristika:
● V režimu kódování lze přidávat, mazat kódy
● Horní a dolní mez 

1. Na navíjecí válec musí být uzavren korunkou a adaptérem pohonu.
2. Korunku a adaptér pohonu volte podle navíjecího válce.

Řez navíjecího válce

Nasazení vrchní cásti (korunky) a kroužku

Navíjecí válec

1. Korunka

ČTĚTE!

2. Kroužek

3. Spona

Navíjecí válec

● Funkce obrácení směru
● Skupinové řízení

Parametr

Provozní 
teplota

Instalace motoru a kabelu

Poznámka k provozu

Montáž držáků

Kabel motoru

Držák zadní části

Držák motoru

Bílý - směr

Oranžový - směr

Modrý - nula

Modrý - nula

Zelená - země

Zelenožlutý - země

Před použitím si přečtěte níže uvedená bezpečnostní opatření:

1. Schéma zapojení střídavého napájení
 Uchovejte vodice, izolace, použité příslušenství cívky (a další prostředky).

2. Motor neuvádějte do chodu v případě alarmu nízkého napětí. 

3. Provoz: 
 1/ Interval tlačítka emitoru je 6 sekund, po uplynutí 6 sekund je režim nastavování opušten. 
 2/ Motor se rozběhne nebo pípne jako potvrzení, poté proveďte další krok. 

4. Pokud dojde ke ztrátě vysílače (emitoru), nastavte znovu nový vysílač (emitor). 

5. Pokud kontroler nepřijme odezvu na signál dešte po dobu 30 minut, dojde automaticky 
 k obnovení stavu, kontroler automaticky přejde do vysunování. Scénář dešte trvá, dokud je
 přijímán signál odezvy, návrat do normálního stavu; scénář dešte vyslal signál světelné intenzity,
 markýza se rozvine; při mírném dešti vysílá slabý signál, markýza se svine, při signálu větru 
 a deště se markýza svine. Po dobu osmi minut kontroler nepracuje, nastavení podmínek deště 
 viz. návod. 
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is the one already passed matching code,      is the one has not.Note：

1
a，Motor cooling
b，Set up the match code
c，Contact the engineers 
for after-sales

a，Motor enters thermal 
protection
b，The emitter is not matched.
c，If press P1 button for a long 
time while with no reaction.may 
be the power is short-ciralit or 
the ciralit board or the motor is 

PHENOMENON REASON PROCESSING METHODNUMBER

The motor is 
not running

P2 P2
ON

T＜6s

Power on

Method 1：P2→P2→Up/Down   

Note:  The power on or power off after the power on again, long beep  1 sound, motor into the 
code (please complete the code in 6s)

or

1  Setting up

“Di” x1

“Di” x1

“Di” x1 “Di” x7

Press 1s Press 1s Press 1s

Set up 
is ok

P2 P2
ON

Power on

Method 2：P1→P2→P2→Up/Down   

Note: Power on, short press the set button,long beep 1 sound, motor into the code 
(please complete the code in 6s)

or

“Di” x1

“Di” x1

“Di” x1 “Di” x7

Press 1sPress 1s Press 1s Press 1s

Press 1s Press 1s Press 1s

Press 1s Press 1s

Press 1s

Pressz 1s

Press 1s Press 1s Press 1s

Press 1s Press 1s Press 1s

Set up 
is ok

T＜6s

Up

Stop

Down

  Setting

Motor external 
setting button(P1)

P2 P2P2

2 Add emitter P2   →P2   →P2   /P2   →P2   →P2

ON

Power on

“Di”x5

Method 1：

Method 2：

P2 P2 Setting 
successfulON

Power on

0
1 2

3

0
1 2

3
4

Note:     transmitter as the code,    is not on the code, add scenery rain transmitter; only newly added 
valid scenery rain will cover added before adding the scenery rain

Setting 
successful

P2

M

P2

Lithium Cell
3V

P2

 Fault and solution3 Dot-move setting Button specification

Dot activation 
or cancellationP2

P2     →P2      →P2  

Run for hunt x1
“Di”x1

“Di”x1

P2→Up→Down

Run for hunt x1
“Di”x1

“Di”x5Run for hunt x1
“Di”x1

Run for hunt x1
“Di”x1

P2

Run for hunt x1
“Di”x1

Run for hunt x1
“Di”x3

4  Delete all the emitter

ON

Power on

P2 P2 Delete all the 
emitter successfully

“Di”x1 Run for hunt x1
“Di”x4

P2→Stop→P2  

Run for hunt x1
“Di”x1

5 Light function to open and close

+

Run for hunt x3
“Di”x1

Light function opens

+

Run for hunt x1
“Di”x1

Light function opens close

Light function opens Up+Stop

Light function opens close Down+Stop

Note: 1s yard, 5s conds commutation

O
P
E
R
A
T
IO
N
 G
U
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E

Externí tlačítko
nastavení motoru

Nahoru

Stop

Dolů

Nastavení

Poznámka: 1s yard, 5s conds

Poznámka: Zapnutí nebo vypnutí po znovu zapnutí, jedno dlouhé pípnutí, motor v režimu kódování 
(kódování dokoncete během 6 s).

Poznámka: Zapnutí, krátké stisknutí nastavovacího tlacítka, dlouze zazní jedno pípnutí,
motor v režimu kódování (kódování dokoncete do 6 s).

Poznámka: 

Poznámka: 

je ten, který již byl spárován,

vysílač jako kódování, není v kódování, pridání vysílace dešte; 
pouze nove přidaný platný scénář deště

je ten, který nebyl spárován.

Specifikace tlačítek

1/ Nastavení

2/ Přidání emitoru

Způsob 1: P2-> P2-> Nahoru/Dolů

Způsob 1: P1-> P2-> P2 ->  Nahoru/Dolů

Způsob 1: 

Způsob 2: 

Chod pro potvrzení x1

Chod pro potvrzení x1 Chod pro potvrzení x1

Chod pro potvrzení x1

Zapnutí

Zapnuto

Zapnutí

Zapnutí

Tiskněte 1s

Tiskněte 1s

Tiskněte 1s

Tiskněte 1s

Tiskněte 1s

Tiskněte 1s

Tiskněte 1s

Tiskněte 1s

Tiskněte 1s

Tiskněte 1s

Tiskněte 1s

Tiskněte 1sTiskněte 1s

nebo

nebo

Nastavení 
OK

Nastavení 
OK

Nastavení 
proběhlo 
úspěšně

Nastavení 
proběhlo 
úspěšně

3/ Bod nastavení pohybu Problémy a jejich řešení

4/ Vymazání všech vysílačů

5/ Funkce světla k otevření a zavření

Chod pro potvrzení x1

Chod pro potvrzení x1

Chod pro potvrzení x3

Chod pro potvrzení x1

Funkce otevírání podle světla

Funkce otevírání zavíraní podle světla

Funkce rozvinutí podle světla

Funkce svinutí podle světla

Nahoru + Stop

Dolů + Stop

Chod pro potvrzení x1

Chod pro potvrzení x1

ČÍSLO

1 Motor 
nepracuje

a/ Motor prešel do režimu tepelné
 ochrany. 

b/ Není spárován emitor. 

c/ Je-li tlačítko P1 stisknuto po dlouhou  
 dobu bez jakékoli reakce, může dojít  
 ke zkratu napájení nebo desky obvodu, 
 nebo je motor porouchaný.

a/ Ochlazení motoru 

b/ Nastavte kód spárování 

c/ Obraťte se na technika 
 poskytující  poprodejní služby

JEV PŘÍČINA POSTUP ŘEŠENÍ

Tiskněte 1s

Zapnutí Tiskněte 1s

Tiskněte 1s

Tiskněte 1s

Tiskněte 1s

Tiskněte 1s Tiskněte 1s

Aktivace 
a zrušení bodu

Všechny vysílače 
úspěšně smazány

M
A

N
U

Á
L
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