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Handleiding Brel bi-directionele gordijnrail batterij motor
Type BGLE-980
Lees de handleiding alvorens u begint met de installatie. Als deze instructie niet wordt gevolgd,
kan dit leiden tot schade waarbij er geen aanspraak gemaakt kan worden op de garantie.
Waarschuwing:
Kinderen kunnen de gevaren van deze elektrische apparatuur niet herkennen en mogen er daarom ook niet mee werken.
Het is belangrijk om deze handleiding nauwkeurig te volgen voor uw eigen veiligheid.
-

Werk niet met de motor in vochtige omgevingen.
De motor dient correct te worden geïnstalleerd.
Houd de antenne in een goede conditie en kort deze niet in.
Houd de antenne in een goede conditie en kort deze niet in.
De antenne mag niet in aanraking komen met andere
metalen onderdelen anders zal de werking verminderen.
De motor moet beschermd worden tegen directe vochtige invloeden.
BREL-Motors verklaart dat deze motor is gemaakt volgens de richtlijnen van de CE normering 1999/5/EC.

-

Brel Nederland B.V. is geregistreerd volgens de richtlijnen van normering 2012/19/EU inzake batterijen en accu's. (de batterijrichtlijn)
in het VattG van Nederland. De verplichtingen worden gedekt door deelname aan het collectieve systeem.
Brel Nederland B.V. is ingeschreven in het register van We Cycle nr CO00010881 en het Stibat nr. 40350.

_______________________________________________________________________________
Functies afstandsbediening DD-2752

Werkt met alle BREL zenders:

Bezoek onze website;
WWW.BREL-HOME.NL
voor meer handleidingen en informatie.

______________________________________________________________________________
Technisch gegevens van de motor
Type BGLE-980









Draaimoment:
Toerental:
Voltage:
Max. gordijn gewicht:
Frequentie:
Vocht- en stofwerendheid:
Opslagcapaciteit zenders:
Temperatuurbereik van de motor:

1.2 Nm
80-120 RPM
DC 14-8V
40kg
433MHz
IP20
Maximaal 20 kanalen
Normaal gebruik: -5℃ tot +55℃

Scan hier de QR code
om de handleiding te
downloaden en instructie
filmpjes te bekijken;

BGLE-980
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_______________________________________________________________________________
Functies

LED

Programmeertoets P1
Aansluiting voor schakelaar

_______________________________________________________________________________
Installatie van de motor
Bevestig de rail aan de wand/plafond

Indien de motor niet makkelijk erin wil klikken, beweeg de eerste runner en probeer het opnieuw.

______________________________________________________________________________
Opladen van de accu

Als u de accu voor de eerste keer gebruik
laad hem dan eerst helemaal op. Als de LED
op de oplader groen kleurt, is de accu vol.
Gebruik altijd de oplader type DC-216.

______________________________________________________________________________
Stap 1 Het inlezen van de eerste zender in het geheugen van de motoren reset van de motor
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__________________________________________________________________________________
Stap 2 De draairichting omdraaien

__________________________________________________________________________________
Stap 3

Eindposities instellen of wijzigen

Als de eerste zender in het geheugen van de motor staat, laat dan de motor heen en weer bewegen, zoals hieronder;

_________________________________________________________________________________
EXTRA INSTELLINGEN
Optie A

Het instellen of veranderen van de tussenpositie

Indien u de stoptoets langer dan 3 sec. indrukt, zal de motor vanuit elke positie naar de tussenpositie bewegen.

Om de tussenpositie te verwijderen/veranderen dient dezelfde procedure herhaald te worden.
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____________________________________________________________________________
Optie B

Veranderen van de eindpositie

____________________________________________________________________________
Optie C

Eindposities verwijderen

____________________________________________________________________________
Optie D

Het toevoegen / verwijderen van een zender/kanaal

Om een zender/kanaal te verwijderen dient u het bovenstaande te herhalen.
____________________________________________________________________________
Optie E

Het inleren van meerdere zenders/kanalen ( Maximaal 20 zenders/kanalen per ontvanger)

Om een zender/kanaal te verwijderen dient u het bovenstaande te herhalen.
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__________________________________________________________________________________
Optie E Snelheidsregeling

Opmerking: als de motor twee keer een korte pieptoon geeft, betekent dit dat de snelheid al snel of langzaam is;
als er geen limiet is, gaat de motor standaard op lage snelheid draaien. Als er een limiet is, draait de motor standaard snel.

__________________________________________________________________________________
Optie F

3 verschillende soorten bedieningsmogelijkheden met een schakelaar
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__________________________________________________________________________________
Optie G

Gordijn bewegen door aan de stof te trekken

Door de procedure te herhalen is deze functie weer aangezet.
__________________________________________________________________________________
Optie I Reset naar fabrieksinstellingen

