
System 3000

Betjeningsmodul Memory

Betjeningsmodul Memory
Best.-nr.: 5363 ..

Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon
Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av 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.
Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden.

2 Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning

(1) Innsats
(2) Ramme
(3) Tast for innsatsbetjening

ƞ = Forheng opp / lys på, lysere
Ɵ = Forheng ned / lys av, mørkere

(4) Sperrefunksjon
Ɨ = sperrefunksjon
Ɯ = minnefunksjon

(5) Funksjons-LED
rød = sperrefunksjon aktiv
grønn = minnefunksjon aktiv

(6) Status-LED, grønn
på = forheng aktivert / lys på

3 Funksjon
Forskriftsmessig bruk
– Manuell og tidsstyrt betjening av sjalusier, rullegardiner, markiser eller belysning
– Drift med koblings-, dimme- eller sjalusiinnsats eller 3-tråds biapparat for systemet 3000
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Produktegenskaper
– Aktivering av forheng, med bruk av sjalusi
– Kobling og dimming av belysning, med koblings- eller dimmeinnsats
– Lufteposisjon til forhenget kan lagres, med bruk av sjalusi
– Innkoblingslysstyrken til belysningen kan lagres, med dimmeinnsats
– Sperrefunksjon
– Mulig å lagre 2 koblingstider, som gjentas i 24-timers rytme
Karakteristikk når nettspenning er tilbake
– Alle lagrede koblingstider er slettet.
– Lasten er slått av.
– Lufteposisjonen og innkoblingslysstyrken opprettholdes.

4 Betjening sjalusi og rullegardin
Kjøre duk
￭ Trykk tasten ƞ eller Ɵ i mer enn ett sekund.

Forhenget kjører i ønsket retning til endeposisjonen og stopper ved gjentatt tastetrykk.
Hvis det er lagret en lufteposisjon, stopper forhenget allerede i lufteposisjonen når det
kjører ned fra øvre endeposisjon (se Lagre lufteposisjon).

Justere lamellene
￭ Trykk tasten ƞ eller Ɵ kortere enn ett sekund.
Lagre lufteposisjon
For å lagre og utføre lufteposisjonen må sjalusien kjøres i øvre endeposisjon og status-LED (6)
slås av automatisk etter 2 minutter.
￭ I øvre endeposisjon trykker du på tasten Ɵ i mer enn ett sekund.

Forhenget kjører i retning nedre endeposisjon.
￭ Trykk tasten ƞ og Ɵ og hold dem trykket.

Forhenget blir stående, men fortsetter å kjøre etter 4 sekunder.
￭ Straks ønsket lufteposisjon er nådd, slipp tastene og trykk tasten ƞ i løpet av 4

sekunder.
Lufteposisjonen lagres. Forhenget kjører tilbake i øvre endeposisjon.
Ny lagring av lufteposisjonen overskriver den gamle verdien.

5 Betjening av belysning
Slå på lyset
￭ Trykk på tasten ƞ eller Ɵ i mindre enn 0,4 sekunder.

Med dimmeinnsatsen settes lyset på siste innstilt lysstyrke eller en lagret lysstyrke.
Slå på lampen med minimum lysstyrke
￭ Trykk på tasten Ɵ lenger enn 0,4 sekunder.
Stille inn lysstyrken
￭ Trykk på tasten ƞ eller Ɵ i mer enn 0,4 sekunder.
Lagre innkoblingslysstyrken
￭ Stille inn lysstyrken
￭ Trykk på tasten ƞ og Ɵ i mer enn 4 sekunder.
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Slette innkoblingslysstyrken
￭ Trykk kort på tasten (3): Lyset slås på med lagret innkoblingslysstyrke.
￭ Trykk på tasten ƞ og Ɵ i mer enn 4 sekunder.

Innkoblingslysstyrken er slettet.
Innkobling skjer med den siste innstilte lysstyrkeverdien.

6 Aktivere funksjoner
Lagre koblingstider – minnedrift
￭ I tillegg til den normale betjeningen med tasten ƞ eller Ɵ, må du trykke tasten  Ɯ i mer

enn ett sekund.
Innsatsen kobler og koblingstiden lagres.
Apparatet veksler i minnedrift. Funksjons-LED (5) lyser permanent grønt.
Lagrede koblingsprosesser gjentas i 24-timers rytme.
Det er mulig å lagre tiden for å kjøre opp og ned. Gjentatt lagring overskriver den gamle
koblingstiden.

For å slette alle tider må du trykke tasten Ɯ i mer enn 20 sekunder, helt til funksjons-LED (5)
lyser grønt for andre gang.
Aktivere / deaktivere minnedrift
￭ Trykk på tasten Ɯ lenger enn 4 sekunder.

I minnedrift lyser funksjons-LED (5) permanent grønt.
Det er kun mulig å veksle i minnedrift, hvis det er lagret minst én koblingstid.

Aktivere / deaktivere sperrefunksjon
Sperrefunksjonen sperrer betjeningen via biapparat og deaktiverer minnedriften. Det er fortsatt
mulig med manuell betjening via tastene ƞ og Ɵ.

Ved sjalusier er det fortsatt mulig med betjening via biapparat i retning "OPP" (vindalarm).
￭ Trykk på tasten Ɨ lenger enn 4 sekunder.

Funksjons-LED (5) lyser rødt, så lenge sperrefunksjonen er aktivert.

Aktivere / deaktivere nattmodus
I nattmodus lyser status- og funksjons-LED ikke permanent, men kun i 5 sekunder etter at
tasten trykkes.
￭ Trykk tastene Ɨ og Ɯ i mer enn 4 sekunder.

Nattmodus er aktivert: Funksjons-LED lyser i 3 sekunder rødt.
Nattmodus er deaktivert: Funksjons-LED lyser i 3 sekunder grønt.

7 Informasjon for autoriserte elektrikere

 FARE!
Livsfare grunnet elektrisk støt
Frigjør apparatet. Dekk til spenningsførende deler.

Montere apparatet
Koblings-, dimme- eller sjalusiinnsats er riktig montert og tilkoblet (se veiledning for tilsvarende
innsatser).
￭ Sett rammen og ytterdelen innsatsen.
￭ Slå på nettspenningen.
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Hvis statuslysdioden blinker tre ganger, var ytterdelen tidligere forbundet med en innsats fra en
annen fabrikant. For å igjen muliggjøre betjeningen, må enten ytterdelen settes på riktig innsats
eller trykk tastene ƞ og Ɵ i mer enn 4 sekunder.

8 Tekniske data
Omgivelsestemperatur -5 ... +45 °C
Lagrings-/ transporttemperatur -20 ... +70 °C
Opplysninger iht. EN 60730-1
Virkemåte 1.B
Tilsmussingsgrad 2
Kalibreringsstøtspenning 4000 V

9 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 forhandler (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

4 / 432595312 10865950 25.07.2019


	1 Sikkerhetsinformasjon
	2 Apparatets oppbygning
	3 Funksjon
	4 Betjening sjalusi og rullegardin
	5 Betjening av belysning
	6 Aktivere funksjoner
	7 Informasjon for autoriserte elektrikere
	8 Tekniske data
	9 Garanti

