
Návod k obsluze
Sluneční a větrný ovládací 
přístroj 
v ručním vysílači s displejem
Návod si prosím uschovejte!
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Návod k obsluze

Všeobecné informace
Dodávaný produkt SWC545 s továrním nastavením data a přesného času 
(středoevropský čas) reguluje vaši sluneční ochranu v závislosti na intenzitě 
slunečního záření a na síle větru.
Produkt SWC545 můžete kdykoli ovládat také manuálně.

Poskytovaná záruka
Firma Becker-Antriebe GmbH je osvobozena od zákonného a smluvního poskytnutí 
záruky za věcné vady a zbavena odpovědnosti za výrobek pouze tehdy, pokud bez 
jejího předchozího souhlasu byly prováděny stavební změny a/nebo byla provedena 
(nebo objednána) neodborná instalace, která nebyla prováděna v souladu s tímto 
návodem. 
Všechny osoby pracující s tímto přístrojem musí dbát na to, aby byly zachovány 
všechny odpovídající zákonné a úřední předpisy související s použitím, s dalším 
zpracováním a s informováním zákazníků.

Bezpečnostní informace

 Pozor!

Návod si prosím uschovejte!
• Používejte jen v suchých prostorách.
• Používejte výlučně neporušené originální díly od firmy 
  Becker.
• Braňte zdržování se osob v ovládaném dosahu zařízení.
• Ovládání chraňte před dětmi.
• Dodržujte předpisy platné ve vaší zemi.
• Použité baterie odstraňte podle předpisů. Pro výměnu 
  používejte stejný typ baterií (LR03; AAA).
• Ovládáte-li zařízení jedním nebo více vysílači, musí být 
  zařízení během ovládání v ovládacím dosahu.
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Použití
Produkt SWC545 smí být používán výlučně k ovládání pohonů slunečních clon.
• Mějte prosím na vědomí, že dálkové ovládání nesmí být používáno
  v oblastech se zvýšeným rizikem rušivosti (např. okolí nemocnic, Letišť).
• Dálkové ovládání je přípustné pouze pro přístroje a zařízení, jejichž
  funkční rušivost ručního vysílače nebo přijímače nepředstavuje  žádné 
  nebezpečí pro osoby, zvířata nebo věci nebo pokud je toto riziko jištěno 
  nějakým jiným bezpečnostním zařízením.
• Provozovatel není nijakým způsobem chráněn před rušením, které 
  způsobují jiná rádiově ovládaná zařízení a koncová zařízení (např.rádiové 
  zařízení, které je provozováno podle předpisů ve stejné frekvenční oblasti).
• Přijímač smí být propojen pouze s přístroji a zařízeními, které jsou 
  výrobcem povolena.

 Upozornění

Zařízení nesmí být nainstalováno a provozováno v blízkosti kovových 
ploch nebo magnetických polí.

Rádiově ovládaná zařízení, která vysílají na stejné frekvenci, mohou být 
příčinou rušení příjmu.

Berte prosím na vědomí, že dosah signálu je omezen zákonnými předpisy 
a stavebními úpravami.
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Návod k obsluze

Ovládací tlačítka a symboly na displeji

Odklopné víčko

Kontrolka signálu

Skupinové tlačítko

Ukládací tlačítko OK 

Skupinové kontrolky 

Tlačítka pod odklopným víčkem

Zobrazení nabídky MENU

– mínus tlačítko

posuvný přepinač  
ruční/automatické 

ovládání

tlačítko ZASOUVáNí

tlačítko zastavení STOP

tlačítko VySOUVáNí

prostor pro baterii

ukládací tlačítko OK

     + plus tlačítko

tlačítko výmaz RESETSymboly na displeji
Program nastavení	

Čas/datum

Textový zobrazovač

Numerický zobrazovač

Dny týdnu (po.–ne.)

funkce

zasouvání

vysouvání
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Senzory
V přístroji může být uložen senzor pro snímání hodnot větru a slunečního záření 
(Centronic SensorControl SC811 nebo SC861
(viz. návod k obsluze příslušné senzoriky).

Vysvětlivky
Posuvný spínač pro volbu ručního nebo automatického ovládání
Nastavení „ “ signalizuje pouze ruční posouvání a provádění nouzových signálů 
(např. ZASOUVáNí, STOP, VySOUVáNí pomocí tlačítek a větrný alarm).
Nastavení „☼“ signalizuje provádění automatických povelů (např. sluneční 
automatika…).

Kontrolka signálu
Svítící kontrolka signálu signalizuje rádiový signál. V případě slabé baterie bude 
kontrolka signálu při vysílání blikat. Slabá baterie snižuje vysílací výkon, popř. 
dosah. Pokud kontrolka signálu při stisknutí tlačítek nesvítí, musíte vyměnit 
baterii.

Skupina
Pojem „skupina“ označuje ovládání několika přijímačů současně. Nastavená skupina 
bude ovládána jedním povelem.
V případě SWC545 jsou skupiny ovládány šesti kanály.

Skupinové tlačítko
Pomocí skupinového tlačítka můžete navolit až 5 kanálů. Jednotlivé kanály budou 
signalizovány krátkým zasvícením příslušné diody LED.
6. kanál je rezervován pro centrální povel. Tento je vždy přiřazen automaticky. 
Centrální povel je vždy signalizován zasvícením všech pěti diod LED.

	 Upozornění
Uložené skupiny si můžete zaznamenat na popisovou fólii pod průhlednou
krytkou.
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Návod k obsluze

Provozní režim

Aktuální hodnotu větru a slunečního záření, popř. hodiny, najdete na displeji.

OK Ukládací tlačítko

Stisknutím ukládacího tlačítka OK v nabídce (menu) dojde k uložení momentálních 
hodnot.
V provozním režimu můžete stisknutím ukládacího tlačítka přepínat na různé 
aktuální ukazatele. Naposledy navolený ukazatel zůstane na displeji zobrazen.

Tlačítka +/-

Těmito tlačítky můžete ovládat následující funkce:
• Nabídka (menu)  → změnit hodnotu
• Automatický provo  → zjištění informace
• Tlačítko  +		→ další automatická doba přepnutí ▲
• Tlačítko  - →  další automatická doba přepnutí ▼

MENU Tlačítko pro zobrazení nabídky

Stisknutím tohoto tlačítka se dostanete do nabídky nebo do provozního režimu.
Aktuální hodnota nebude uložena.

RESET Tlačítko mazání

Stisknutím tohoto tlačítka (tužkou nebo podobným předmětem) se SWC545 vrátí 
do továrního nastavení.
Vyjímka: bod nabídky funkce a výběr jazyka.

Nabídka: čas/datum

V této nabídce si nastavíte čas a datum.
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Nabídka: program

Program
V nabídce FUNKCE máte možnost vybrat si mezi spínacím a blokovacím časem.
V nabídce PROGRAM ji můžete nastavit.

Spínací čas

Programovatelné časy pro vysouvání a vysouvání sluneční clony.

Blokovací čas

Ochrana před příliš brzkým vysunutím nebo příliš pozdním zasunutím sluneční 
clony.
Příklad: 
blokovací čas ▼ : 9:00
Sluneční clona se nebude vysouvat před 9:00 hod.
Blokovací čas ▲: 16:00
Sluneční clona se v 16:00 hod. zasune i v případě, že slunce bude ještě svítit.

Nabídka: nastavení

Nabídka nastavení

V nabídce NASTAVENí máte následující možnosti:
• SLUNCE  ▼		 (v případě uložení senzoru)
• OPOŽDĚNí  ▼		 (jen v případě režimu Expert ON a při uloženém senzoru)
• SLUNCE  ▲ (v případě uložení senzoru)
• OPOŽDĚNí  ▲		 (jen v případě režimu Expert ON a při uloženém senzoru)
• MEZIPOLOHA
• NAPNUTí CLONy
• ZIMA ON/OFF
• KONTROLA VĚTRU
• PRAHOVá POLOHA ČASU/MEZIPOLOHy/NAPNUTí CLONy 
  (pouze v případě naprogramovaného spínacího a blokovacího času)
• PRAHOVá POLOHA SLUNCE/MEZIPOLOHy/NAPNUTí CLONy 
  (v případě uloženého senzoru)
• Testovací režim ON/OFF (v případě uloženého senzoru)
• Volba jazyka (NĚMČINA)
• SO/WI (automatické nastavení letního a zimního času)
 Chcete-li provádět nastavení, stlačujte  ukládací tlačítko OK tak dlouho, až se 

dostanete k žádanému bodu nabídky.
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Návod k obsluze

SLUNCE ▼/SLUNCE ▲

Prahová hodnota je v případě SLUNCE ▼ přednastavena na 04 a v případě SLUNCE 
▲ na 03.
Co se týká hodnoty, je funkce sluneční clony vypnuta. Hodnotu intenzity světla lze 
nastavit v rozmezí 01 (silně zataženo) do 15 (přímé sluneční světlo). 
Nastavovaná hodnota bliká.

OPOŽDĚNÍ ▲▼ (jen v případě režimu Expert ON)

Doba opoždění ▼ je přednastavena na 3 minuty a doba opoždění ▲ na 15 minut.
Doba opoždění ▼ označuje dobu mezi překročenou prahovou hodnotou 
SLUNCE ▼ a povelem k vysunutí.
Doba opoždění ▲ označuje dobu mezi nedosaženou prahovou hodnotou 
SLUNCE ▲  a povelem k zasunutí.
Tuto hodnotu můžete nastavit také ručně.

PRAHOVÁ HODNOTA

Jako prahová hodnota se označuje bod, v němž je sluneční clona právě ještě 
v zasunuté nebo vysunuté poloze.

MEZIPOLOHA

Mezipoloha je svobodně volitelná poloha sluneční clony mezi zasunutou 
a vysunutou prahovou polohou. Do této polohy clona najede ze zasunuté polohy 
po naprogramování. 
Pro toto nastavení stiskněte tlačítko pro vysouvání dvakrát krátce po sobě. 
U žaluzií bude hned po nastavení mezipolohy automaticky nastaven sklon.

NAPNUTÍ/SKLON CLONY

Napnutí/sklon clony je volitelná poloha sluneční clony/žaluzií mezi zasunutou 
a vysunutou prahovou polohou. Díky této funkci si můžete napnout plachtu na vaší 
sluneční cloně.
U žaluzií bude nastaven sklon lamel.
Pro toto nastavení stiskněte tlačítko pro zasouvání dvakrát krátce po sobě. 

ZIMA ON/OFF

Pokud je aktivována funkce ZIMA ON, není možné provádět žádné automatické 
nebo ruční povely.
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KONTROLA VĚTRU

Prahová hodnota u větru je přednastavena na 04.
Prahovou hodnotu lze nastavit v rozmezí od 01 (slabý větřík) do 11 (silný vítr).
Na displeji je zobrazena aktuální hodnota a hodnota, kterou si můžete nastavit. 
Hodnota k nastavení bliká.
Je-li hodnota větru pod 15 min., mohou být opět zadávány povely.

TEST - Testovací režim

Testovací režim se aktivuje nastavením prahových hodnot. Po 15 minutách tento 
režim se vypíná automaticky nebo ho můžete vypnout přepnutím posuvného spínače. 
V testovacím režimu se časy zastiňovací funkce a kontroly větru oslabují.

Volba jazyka (NĚMČINA)

Zde si můžete navolit vaši mateřskou řeč.

SO/WI

Jako SO/WI se označuje automatické nastavení letního a zimního času.Tovární 
nastavení je ON; SWC545 se automaticky přizpůsobuje.

Nabídka: Funkce

Tento režim je určen pouze pro vyškolený personál. 
V nabídce FUNKCE máte možnost si nastavit následující funkce:

- MARKíZy/ŽALUZIE (výběr podle potahu)
- UKLáDACí POHOTOVOST
- DOBA CHODU
- SPíNACí/BLOKOVACí ČAS
- REŽIM EXPERT OFF/ON
- PRVNí UVEDENí DO PROVOZU (pro servisní účely)

REŽIM EXPERT

Aby bylo možné v nabídce NASTAVENí změnit doby opoždění musí být REŽIM 
EXPERT nastaven na ON.
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Návod k obsluze

Uvedení do provozu
Prvním stisknutím jakéhokoli tlačítka „probudíte“ váš SWC545. Nyní si pomocí 
tlačítek +/- zvolit jazyk a uložit ukládacím tlačítkem OK. SWC545 se nachází 
v automatickém režimu.

Tovární nastavení
ČAS/DAT: aktuální středoevropský čas a aktuální datum

NASTAVENí: prahová hodnota SLUNCE ▼ 04 a SLUNCE ▲ 03
 OPOŽDĚNí ▼ 3 min. (režim Expert)
 OPOŽDĚNí ▲ 15 min. (režim Expert)
	 PRAHOVé HODNOTy
 SO/WI ON

FUNKCE: MARKíZy, REŽIM EXPERT OFF

 Upozornění

Po stisknutí tlačítka mazání (tužkou nebo podobným předmětem) se 
SWC545 vrátí do továrního nastavení.

Vyjímka: nabídka Funkce a Volba jazyka.
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Ukládání vysílače
1) Uložení vysílače Master

a) Vysílač uvéďte do ukládací pohotovosti

 Upozornění

Důkladně si přečtěte návod k obsluze přijímače!

• Vypněte zdroj napětí přijímače a po 5ti sekundách ho zase zapněte.

nebo

• Přepněte ukládací tlačítko, popř. rádiový spínač přijímače.

Přijímač se v ukládací pohotovosti nachází pouze 3 minuty.

b) Uložení vysílače Master

V průběhu ukládací pohotovosti stiskněte ukládací tlačítko a držte dokud přijímač 
úspěšné uložení nepotvrdí.
Tím je ukládací proces ukončen.

2) Uložení dalších vysílačů

a) Stiskněte ukládací tlačítko vysílače Master a držte dokud vysílač 
 úspěšné uložení nepotvrdí.
b) Stiskněte ukládací tlačítko nového vysílače a držte dokud vysílač 
 nepotvrdí.
c) Nyní stiskněte ukládací tlačítko nového ukládaného vysílače ještě 
 jednou.

Vysílač potvrdí úspěšné uložení.

Uvnitř budovy je maximální dosah 25 m a venku 350 m. 
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Návod k obsluze

Ukládání slunečního a větrného senzoru
a) Uveďte SWC545 do ukládací pohotovosti.

 Upozornění

Důkladně si přečtěte návod k obsluze slunečního a větrného 
rádiového senzoru.

V nabídce, pod bodem FUNKCE přepněte tlačítky +/- pohotovost z OFF na ON. 
Potvrďte stisknutím ukládacího tlačítka OK.

Přijímač, který se nachází v SWC545 zůstává v ukládací pohotovosti po dobu 3 
minuty.

b) Nyní stiskněte ukládací tlačítko slunečního a větrného rádiového
 senzoru.

Přijímač potvrdí úspěšné uložení.



13

Programování
Přehled nabídky

  Provozní režim

 ČAS/DAT PROGRAM NASTAVENí FUNKCE

1. Stiskněte tlačítko „zobrazení nabídky“, objeví se ČAS/DAT.

2. Pro zvolení další nabídky tiskněte +/-.

3. Stiskněte tlačítko „zobrazení nabídky“, abyste se dostal(a) do provozního

  režimu.

1. Stiskněte tlačítko „zobrazení nabídky“, objeví se ČAS/DAT.

2. Stisknutím OK se dostanete do nabídky, do bodu výběru času.

3. Nastavte správný čas pomocí tlačítka +/-.

4. Máte-li požadovaný čas nastavený, potvrďte uložení stisknutím OK.

5. Při nastavení roku, měsíce a dne postupujte stejným způsobem.

  Zobrazí se ČAS/DAT.

6. Stiskněte tlačítko „zobrazení nabídky“, abyste se dostal(a) do

  provozního režimu.

ČAS/DAT (nastavení času a data)

 ČAS/DAT

 ČAS ROK MĚSíC DEN

			
 ČAS/DAT
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Návod k obsluze

PROGRAM
(spínací ▲▼ nebo blokovací ▲▼ čas)

 PROGRAM

	 SPíNACí ČAS ▼ SPíNACí ČAS ▲

 PROGRAM

1. Stiskněte tlačítko „zobrazení nabídky“.
2. Pro volbu nabídkového bodu PROGRAM tiskněte tlačítko + dokud se neobjeví
  PROGRAM.

	 Upozornění
V nabídce, pod bodem FUNKCE můžete zvolit buď spínací nebo 
blokovací čas.

3. Potvrďte stisknutím tlačítka OK.
  Objeví se SPíNACí ▼/BLOKOVACí ▼ČAS. 
4. Pomocí tlačítek +/- si nastavte SPíNACí ▼/BLOKOVACí ▼ ČAS
  a SPíNACí ▲ /BLOKOVACí ▲ ČAS. Každý zadaný údaj potvrďte 
  tlačítkem OK.
5. Stiskněte tlačítko „zobrazení nabídky“, abyste se dostal(a) do provozního 
  režimu.
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NASTAVENÍ
SLUNCE (OPOŽDĚNÍ)

	 SENZORIKA
 NASTAVENí 

VLOŽENA ?
	

 SLUNCE ▼

	 OPOŽDĚNí ▼	

 SLUNCE  ▲	 	

 OPOŽDĚNí ▲	

pouze při
režimu Expert 

ON

pouze při
režimu Expert 

ON

  1. Stiskněte tlačítko „zobrazení nabídky“.
  2. Pro volbu nabídkového bodu NASTAVENí tiskněte tlačítko + dokud se 
   neobjeví NASTAVENí.
  3. Potvrďte stisknutím tlačítka OK.

	  Upozornění

Toto dialogové okénko se objeví jen v případě, že je vložena senzorika.

  4. Objeví se SLUNCE ▼.
  5. Pomocí tlačítka +/- si nastavte hodnotu sluneční intenzity. 
   (Obě místa na levé straně displeje ukazují aktuální intenzitu světla).

   Upozornění

OPOŽDĚNÍ ▼ a OPOŽDĚNÍ ▲ se v dialogovém okénku zobrazí pouze 
tehdy, pokud je režim Expert nastaven na ON.

  6. Vaše zadání potvrďte tlačítkem OK. Objeví se OPOŽDĚNí ▼.
  7. Pomocí tlačítek +/- si můžete změnit dobu opoždění.
  8. Vaše zadání potvrďte tlačítkem OK.
   Při nastavení SLUNCE ▲ a OPOŽDĚNí ▲ postupujte stejně jako 
   u SLUNCE ▼ a OPOŽDĚNí ▼.
  9. Nyní je SLUNCE/OPOŽDĚNí nastaveno.
  10. Pro další programování v nabídce NASTAVENí čtěte prosím dále.
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Návod k obsluze

NASTAVENÍ
MEZIPOLOHA, NAPNUTÍ CLONY, ZIMA OFF/ON

	
 MEZIPOLOHA NAPNUTí  ZIMA
 CLONy OFF/ON

1. Poté, co jste nastavili nabídkové body SLUNCE ▼ (OPOŽDĚNí ▼),
 objeví se MEZIPOLOHA.
2. Pomocí +/- můžete nastavit dobu vysouvání do MEZIPOLOHy.
 Dobu vysouvání zadáváte v sekundách nebo si MEZIPOLOHU 
 změňte z horní prahové polohy pomocí tlačítek pro vysouvání 
 a zasouvání.
3. Vaše zadání potvrďte tlačítkem OK. 
 Poté se objeví NAPNUTí(SKLON) CLONy.
4. Pomocí tlačítka +/- si můžete nastavit dobu nastavení 
 NAPNUTí/SKLONU CLONy. 
 Dobu vysouvání zadáváte v sekundách nebo si NAPNUTí/SKLONU 
 CLONy změňte z dolní prahové polohy pomocí tlačítek pro 
 vysouvání a zasouvání.
 Vaše zadání potvrďte tlačítkem OK
5. Poté, co jste nastavil(a) nabídkový bod NAPNUTí/SKLONU CLONy, 
 objeví se ZIMA OFF/ON.
6. Pomocí tlačítek +/- můžete zapnout nebo vypnout zimní provoz.
 Potvrďte svoji volbu pomocí tlačítka OK. Přijímač ji potvrdí.

 Upozornění

Nesmí být provedeno ruční vysunutí i přes povel k vysunutí. Zkontrolujte 
nastavení.

7. Funkce ZIMA OFF/ON je nyní nastavena.
8. Pro další programování v nabídce NASTAVENí čtěte prosím dále.

 Upozornění

Funkce ZIMA OFF/ON je dostupná od jara 2006.
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NASTAVENÍ 	 	 	 	
KONTROLA VĚTRU, PRAHOVÁ POLOHA ČASU, DOBA 
NASTAVENÍ MEZIPOLOHY, DOBA NAPÍNÁNÍ /NAKLÁPĚNÍ 
CLONY

	 KONTROLA  PRAHOVá 
 VĚTRU POLOHA ČASU

	
	 	 	 	 	 	 	
 ČAS
 MEZIPOLOHy

	 	 	 	
 DOBA NAPíNáNí/
 NAKLáPĚNí
 CLONy

1. Poté, co jste nastavil(a) nabídkový bod ZIMA OFF/ON, objeví se 
 KONTROLA VĚTRU.
2. Pomocí tlačítka +/- můžete nastavit hodnotu větru. (Obě místa na
 levé straně displeje ukazují aktuální intenzitu větru).
3. Potvrďte svoji volbu pomocí tlačítka OK; poté se objeví 
 PRAHOVá HODNOTA ČASU.
4. Pomocí tlačítek +/- můžete volit mezi PRAHOVOU POLOHOU ČASU, 
 DOBOU NAST. MEZIPOLOHy, DOBOU NAPíNáNí /NAKLáPĚNí CLONy.

 Upozornění
Touto volbou stanovíte, v jaké poloze se bude nacházet clona po dosažení 
nastavené spínací polohy.

5. Vaši volbu potvrďte tlačítkem OK.
6. Funkce PRAHOVá POLOHA ČASU je nyní nastavena.
7. Pro další programování v nabídce NASTAVENí čtěte prosím dále.
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Návod k obsluze

NASTAVENÍ
SLUNEČNÍ MEZIPOLOHA, SLUNEČNÍ NAPÍNÁNÍ/NAKLÁPĚNÍ 
CLONY, PRAHOVÁ POLOHA SLUNCE

SLUNEČNí
MEZIPOLOHA

SLUNEČNí NAPíNáNí/

NAKLáPĚNí CLONy

PRAHOVá 
POLOHA SLUNCE

1. Poté, co jste nastavil(a) nabídkový bod PRAHOVá POLOHA ČASU, 
  objeví se SLUNEČNí MEZIPOLOHA.
2. Pomocí tlačítek +/- můžete volit mezi SLUNEČNí MEZIPOLOHOU, 
   SLUNEČNíM NAPíNáNíM/NAKLáPĚNíM CLONy, PRAHOVOU POLOHOU SLUNCE.
3. Vaši volbu potvrďte tlačítkem OK.
4. Funkce SLUNEČNí MEZIPOLOHA je nyní nastavena.

  Upozornění
Touto volbou stanovíte, v jaké poloze se bude nacházet clona po přestoupení 
prahové hodnoty sluneční intenzity.

5. Pro další programování v nabídce NASTAVENí čtěte prosím dále.



19

NASTAVENÍ
NĚMČINA, SO/WI
(volba jazyka, automatické nastavení zimního a letního času)

NĚMČINA SO/WI HLAVNí 
 OFF/ON NABíDKA

1. Poté, co jste nastavil(a) nabídkový bod SLUNEČNí MEZIPOLOHA a potvrdil (a)
	 tlačítkem OK, objeví se NĚMČINA.
2. Pomocí tlačítek +/- nastavte požadovaný jazyk.
3. Svoji volbu potvrďte stisknutím OK.
4. Pomocí tlačítek +/- si můžete nastavit nebo vypnout SO/WI.
5. Svoji volbu potvrďte stisknutím OK.
6. Stisknutím tlačítka „zobrazení nabídky“ se opětovně dostanete do
 provozního režimu.
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Návod k obsluze

FUNKCE
(určeno pouze pro odborný personál)
MARKÍZA/ŽALUZIE, DOBA CHODU

FUNKCE MARKíZA/
ŽALUZIE 

DOBA 
CHODU

UKLáDACí
DOBA CHODU

OFF/ON

  1. Stiskněte tlačítko „zobrazení nabídky“.
  2. Pro zobrazení nabídkového bodu FUNKCE stlačujte tlačítko + dokud se 
   neobjeví FUNKCE.
  3. Potvrďte tlačítkem OK a objeví se MARKíZA/ŽALUZIE.
  4. Pomocí tlačítek +/- si zvolte markízu nebo žaluzii.
  5. Svou volbu potvrďte tlačítkem OK a poté se objeví 
   UKLáDACí POHOTOVOST OFF/ON.
  6. Pomocí tlačítek +/- si vyberte požadovanou volbu.
  7. Svou volbu potvrďte tlačítkem OK a poté se objeví DOBA CHODU.
  8. Pomocí tlačítek +/-  nastavte požadovanou dobu chodu.
   (přednastavení: 120 sekund u markíz a 180 sekund u žaluzií)
  9. Svou volbu potvrďte tlačítkem OK.
  10. Funkce DOBA CHODU je nyní nastavena.
  11. Pro další programování v nabídce FUNKCE čtěte prosím dále.
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FUNKCE
(určeno pouze pro odborný personál)

 SPíNACí ČAS/ REŽIM EXPERT 
FUNKCEBLOKOVACí ČAS OFF/ON

1. Poté, co jste nastavil(a) nabídkový bod DOBA CHODU a potvrdil(a)
  tlačítkem OK, objeví se SPíNACí ČAS/ BLOKOVACí ČAS.
2. Pomocí tlačítek +/- si zvolte SPíNACí ČAS nebo BLOKOVACí ČAS.
3. Svou volbu potvrďte tlačítkem OK a poté se objeví REŽIM EXPERT OFF/ON.
4. Pomocí tlačítek +/- si vyberte požadovanou volbu.
5. Objeví se PRVNí UVEDENí DO PROVOZU.
6. Potvrďte tlačítkem OK.
7. Stisknutím tlačítka „zobrazení nabídky“ se opětovně dostanete do
  provozního režimu.

Montáž nástěnného držáku

• Před instalací zařízení na 
  požadované místo zkontrolujte 
  správné fungování vysílače 
  a přijímače.

• Držák připevněte dvěma šrouby 
  na stěnu.

3
8
,5

9
5

43,6
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Návod k obsluze

Výměna baterie
1. Otevřete krytku, která zakrývá 
	 prostor	pro baterie.
2. Vyjměte baterie.
3. Správném způsobem 
 (správná polarita) vložte nové 
 baterie.

Čištění
Přístroj čistěte pouze vlhkým hadříkem. Nepoužívejte žádné čistící prostředky, 
mohly by poškodit plastový povrch přístroje.

Technické údaje
Jmenovité napětí 3 V DC
Typ baterie LR03 (AAA)
Krytí IP 20
Dovolená teplota prostředí - 10 až + 55 °C
Rádiová frekvence 868,3 MHz
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Co dělat, když…?
Porucha Příčina Řešení

Mechanismus nefunguje, 
kontrolka signálu nereaguje

1. Baterie jsou vybité.
2. Baterie jsou nesprávně vloženy

1. Vložte nové baterie.
2. Vložte baterie správným 
 způsobem

Po výměně baterií
vysilač nereaguje

Přívod napětí byl delší dobu 
přerušen

Stiskněte tlačítko „Mazání“.
Zkontrolujte nastavení

Mechanismus nefunguje 
kontrolka signálu svítí

1. Přijímač se nachází mimo
 dosah radiového signálu
2. Vysilač není uložen v přijmači

1. Zkrátit vzdálenost k přijímači.
2. Uložit vysilač

Kontrolka signálu bliká a na 
displeji svítí nápis BATERIE

Baterie jsou slabé Vložte nové baterie

Mechanismus nefunguje 
požadovaným způsobem

Zvolena nesprávná skupina Zvolte správnou skupinu

Clona neobsahuje prahové 
hodnoty

Není nastavena prahová hodnota Prahovou polohu nastavte 
v nabídkovém bodě SLUNEČNÍ 
nebo ČASOVÁ PRAHOVÁ 
POLOHA.

Automatické posuvné povely 
nejsou prováděny

1. Posuvný spínač je nastaven 

 v poloze 
2. Nastavení ZIMA je v poloze 
 ON

1. Posuvný spínač nastavte do 
 polohy „☼“
2. Nastavení ZIMA nastavte do 
 polohy OFF

Clona se automaticky nevysou-
vá ani po nastavení posuvného 
spinače „☼“

1. Hodnota sluneční intezity je 
 příliš nízká
2. Prahová hodnota větru je 
 překročena

1. Přizpůsobte prahovou hodnotu
  slunční intezity
2. Je třeba počkat, až se vítr 
 uklidní

Při ruční obsluze se clona 
nevysouvá, posuvný spinač je 

v poloze  nebo „☼“

1. Prahová hodnota větru je 
 překročena
2. Je vadná senzorika nebo přípoj
3. Nastavení ZIMA nastavena na
 ON

1. Je třeba počkat, až se vítr 
 uklidní
2. Zkontrolovat senzoriku.
3. Nastavení ZIMA nastavte do 
 polohy OFF
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Návod k obsluze

Všeobecné prohlášení konformity
Firma Becker-Antriebe GmbH prohlašuje, že přístroj Centronic SunWindControl 
SWC545 je v souladu se základními požadavky a jinými relevantními předpisy 
směrnice R&TTE 1999/5/EG.

Přístroj je určen pro použití v těchto zemích: EU, Švýcarsko

Vyhrazujeme si právo na technické změny.
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