
Elektronisk persiennestyring easy
Best.-nr. : 0841 ..

Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon
Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte
elektrikere.
Fare for alvorlige personskader, brann og materielle skader. Les driftshåndboken, og
følg den.
Fare for elektrisk støt. Frikobles før gjennomføring av arbeider på apparatet eller lasten.
Ta herved hensyn til alle ledningsvernbrytere som gir farlig spenning på apparatet eller
lasten.
Fare for elektrisk støt. Apparatet er ikke egnet for frikobling.
Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden.

2 Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning

(1) Sjalusibryter
(2) Ramme
(3) Tastytterdel
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Bilde 2: Display og kontrolltaster

(4) Aktuell ukedag
(5) Driftsmodus: manuell eller automatikk
(6) Aktuelt klokkeslett
(7) Kontrolltaster

3 Funksjon
Forskriftsmessig bruk
- Manuell og tidsstyrt betjening av elektrisk styrte sjalusier, rullegardiner og markiser
- Drift med bruk av sjalusistyringssystemet
Produktegenskaper
- Det er mulig å lagre én Opp- og Ned-kjøretid for ukedager og for helgen
- Kjøretider programmert fra fabrikken
- Aktuelt klokkeslett kan lagres som kjøretid
- Automatisk og manuell drift
- Betjening med 4 taster
- Visning av aktuelt klokkeslett
- Mulig å programmere uten UP-innsats
- Gangreserve > 6 timer
Tiltak etter strømsvikt

Spenningsbrudd mindre enn 6 timer
- Klokkeslett og koplingstider lagres permanent
- Forsømte kjøretider gjentas ikke
Spenningsbrudd større enn 6 timer
- Klokkeslett blinker og driftsmodusen manuell er aktivert.
- Klokkeslett og ukedag må stilles inn på nytt
- Kjøretidene er tilbakestilt til fabrikkinnstilling

Kjøretider ved fabrikkinnstilling

Kjøreretning Ukedager Klokkeslett

Opp Man–fre Kl. 7:00

Ned Man–fre Kl. 20:00

Opp Lør–søn Kl. 9:00
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Ned Lør–søn Kl. 20:00

4 Betjening
Kjøre sjalusien
o Trykk tasten n eller o i ett til tre sekunder.

Sjalusien kjører i ønsket retning til ytterstillingen, eller stopper når du trykker på tasten
igjen.

i I automatisk drift vises det ved manuell betjening i ca. 4 sekunder, opp- og nedkjøringsti-
den som er programmert for denne dagen.

Justere lamellene
o Trykk tasten n eller o kortere enn ett sekund.

Lamellstillingen endrer seg i ønsket retning så lenge du holder tasten inne.

Veksel mellom automatisk og manuell drift
o Trykk tasten AUTO/MAN i mer enn 1 sekund.

Tastytterdelen veksler driftsmodus.
i I manuell drift utføres ingen automatiske kjøringer.

Stille inn klokkeslett og programmere kjøretider

Bilde 3: Programmeringstrinn

Etter start av programmeringen gjennomgås følgende trinn etter hverandre (bilde 3).
A: tast inn aktuelt klokkeslett og ukedag.
B: tast inn opp- og nedkjøringstid for ma-fr.
C: tast inn opp- og nedkjøringstid for lø-sø.
o Trykk på tasten PROG lenger enn 2 sekunder.

Programmeringen startes. Verdien som skal forandres blinker.
o Trykk tasten n eller o for å forandre tidene. 
o Trykk tasten Prog for å lagre den inntastede verdien og hente opp enste verdi (bilde 3).
i Ett langt tastetrykk ved innstilling av minutter fører til justering i trinn på 5.
i For å avbryte programmeringen, trykkes tasten PROG i mer enn 2 sekunder eller ikke trykk

noen taster i 2 minutter.
i Kl. 0:00 utføres prinsipielt ingen kjøretider. For å slette en kjøretid må du stille den på kl.

0:00.
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Lagre aktuelt klokkeslett som kjøretid
Det aktuelle klokkeslettet kan til enhver tid overtas som kjøretid for den aktuelle ukedagen og
ønsket kjøreretning.
o Trykk lenge på tasten n eller o.

Forhenget begynner å kjører.
o Trykk i tillegg på tasten PROG, helt til visningen for klokkeslett/kjøretid slokner.

Det aktuelle klokkeslettet er nå lagret som kjøretid for den aktuelle ukedagen.

5 Informasjon for autoriserte elektrikere
5.1 Montering og elektrisk tilkobling

FARE!
Berøring av spenningsførende deler gir elektrisk støt.
Elektrisk støt kan medføre død.
Frikoble alle tilhørende ledningsbeskyttelsesbrytere før gjennomføring av ar
beider på apparatet eller lasten. Tildekk spenningsførende deler i omgivelsen!

Montere apparatet
Sjalusiinnsatsen er riktig montert og tilkoplet (se veiledning for innsatsen).
o Sett tastytterdelen (3) med ramme (2) på sjalusiinnsatsen (1) (bilde 1).
o Slå på nettspenningen.

5.2 Igangsetting
Foreta grunninnstillinger
Innsatsen er satt på ytterdelen.
o Slå på nettspenningen.
o Utfør reset: Trykk samtidig på tastene AUTO/MAN og PROG i cirka 3 sekunder til displayet

slokner.
Kjøretidene settes til fabrikkinnstillingen.
Klokkeslettet kobler om til kl. 12:00 og visningen blinker.
Driftsmodusen manuell er aktivert.

o Stille inn klokkeslett og ukedag og programmere kjøretider (se stille inn klokkeslett og pro-
grammere kjøretider).

i Etter ca. 30 minutter er minnekondensatoren ladet opp fullt og programmeringen kan også
utføres i avtrukket tilstand.

6 Vedlegg
6.1 Tekniske data
Omgivelsestemperatur 0 ... +45 °C
Lagrings-/transporttemperatur -10 ... +60 °C
Gangnøyaktighet per måned ± 1 min
Omkoplingstid ved retningsskifte ca. 1 sek
Kjøretid ca. 120 sek
Opplysninger iht. EN 60730-1
Virkemåte 1.B
Tilsmussingsgrad 2
Kalibreringsstøtspe. 4000 V
SELV-grenseverdi DC 12 V
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6.2 Garanti
Garantien ytes via faghandel i henhold til juridiske bestemmelser.
Legg ved en beskrivelse av feilen og lever eller send defekte apparater portofritt til din forhand-
ler (faghandel/installasjonsbedrift/elektrofaghandel). Derfra blir apparatene sendt videre til Gira
Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald

Postfach 12 20
42461 Radevormwald

Deutschland

Tel +49(0)21 95 - 602-0
Fax +49(0)21 95 - 602-191

www.gira.de
info@gira.de
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