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Τροφοδοσ

ία 230VAC: Τροφοδοτήστε με τάση 230Vac τον αυτοματισμό στις κλέμμες   3 + 4 . Το κόκκινο 

ενδεικτικό LED αναβοσβήνει.  

Χρόνος Διαδρομής: Ο αυτοματισμός 3025, έρχεται με προκαθορισμένο χρόνο διαδρομής 2 λεπτών 

από την Profelmnet.  

Επιλογή Κωδικοποίησης:  

Διαγραφή μνήμης χειριστηρίου : Πατήστε το μπουτόν ρυθμίσεων μέχρι να ανάψει το κόκκινο 

ενδεικτικό LED και κρατήστε το πατημένο μέχρι να σβήσει. Όλα τα χειριστήρια έχουν διαγραφεί. 

Προσθήκη χειριστηρίου στην μνήμη: Πατήστε το μπουτόν ρυθμίσεων και μόλις ανάψει το κόκκινο ενδεικτικό LED αφήστε το 

αμέσως. Ενώ το κόκκινο ενδεικτικό παραμένει αναμμένο, πατήστε το μπουτόν του χειριστηρίου που θέλετε να αποθηκεύσετε μέχρις 

ότου το κόκκινο ενδεικτικό LED να αναβοσβήσει στιγμιαία. Το χειριστήριο έχει αποθηκευθεί.  

Προσθήκη χειριστηρίου ασύρματα: Το ρολό να είναι τελείως κλειστό ή τελείως ανοικτό. Από κοντινή απόσταση, 

παίρνετε το παλαιό χειριστήριο που λειτουργεί στο ρολό και το κρατάτε πατημένο μέχρι να σταματήσει το ρολό. Αμέσως 

αφήστε το και εντός 3 δευτ. πατήστε το ΝΕΟ χειριστήριο. Ελέγξτε ότι το νέο χειριστήριο λειτουργεί αλλιώς επαναλάβετε 

την διαδικασία από την αρχή. 

Επιπλέον Λειτουργίες του αυτοματισμού 

Ρύθμιση χρόνου διαδρομής: Σε περίπτωση που ο χρήστης θέλει να αλλάξει τον προκαθορισμένο 

χρόνο διαδρομής, πατάει 2 φορές το κουμπί ρυθμίσεων του αυτοματισμού και το κρατάει πατημένο 

μέχρι το ρολό να ολοκληρώσει το χρόνο διαδρομής που ο χρήστης επιθυμεί. 

Λειτουργία Δικάναλου ρυθμίσεων: 

Επιλογή Λειτουργίας DEADMAN :  Πατάμε το μπουτόν ρυθμίσεων 9 φορές. Το μοτέρ κινείται στιγμιαία 

πάνω κάτω ως ένδειξη αποθήκευσης της ρύθμισης. Ο αυτοματισμός είναι πλέον σε λειτουργία DEADMAN.  

Επιλογή Λειτουργίας Απλού Δικάναλου  :  Πατάμε το μπουτόν ρυθμίσεων 10 φορές. Το μοτέρ κινείται πάνω κάτω 

ως ένδειξη αποθήκευσης της ρύθμισης. Ο αυτοματισμός είναι πλέον σε λειτουργία Απλού Δικάναλου.  

Επιλογή Λειτουργίας Μονοκάναλου (Προ-ρυθμισμένη Λειτουργία):  Πατάμε το μπουτόν ρυθμίσεων 8 φορές. Το μοτέρ κινείται 

πάνω κάτω ως ένδειξη αποθήκευσης της ρύθμισης. Ο αυτοματισμός είναι πλέον σε λειτουργία Μονοκάναλου.  

Διαδικασία αποθήκευσης  2 καναλιών: =>Πατάμε το μπουτόν ρυθμίσεων 

=>το ενδεικτικό LED του αυτοματισμού κάνει μονό φλασάρισμα για 10 δευτ => Πατάμε το ΠΑΝΩ μπουτόν χειριστηρίου για 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ => το ΠΑΝΩ μπουτόν αποθηκεύτηκε => το ενδεικτικό LED κάνει διπλό- φλασάρισμα για 10 δευτ=> Πατάμε το ΚΑΤΩ 

μπουτόν χειριστηρίου για ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ => το ΚΑΤΩ μπουτόν αποθηκεύτηκε. Η αποθήκευση 2 καναλιών είναι έτοιμη.  

Κωδικός 
Συχνότητα 

(MHz) 
Κωδικοποίηση 

Εξωτερικό 

Μπουτόν 

Μνήμη 

χειριστηρίου 

3025 433,92 Επιλογή 

 
ΝΑΙ  

ΠΡΟΣΟΧΗ 
ΕΧΕΙ ΤΑΣΗ 

230VAC 

300 

Κυλιόμενη OPEN ROLLING Σταθερή PN κυλιόμενη 
PRE  

Πατάμε το μπουτόν 

ρυθμίσεων 3 

φορές. Το μοτέρ 

κινείται πάνω κάτω 

ως ένδειξη 

αποθήκευσης της 

ρύθμισης. Ο 

αυτοματισμός είναι 

σε κωδικοποίηση 

Κυλιόμενη. 

 

Πατάμε το μπουτόν 

ρυθμίσεων 4 

φορές. Το μοτέρ 

κινείται πάνω κάτω 

ως ένδειξη 

αποθήκευσης της 

ρύθμισης. Ο 

αυτοματισμός είναι 

σε κωδικοποίηση 

Open rolling. 

 

Πατάμε το μπουτόν 

ρυθμίσεων 5 

φορές. Το μοτέρ 

κινείται πάνω κάτω 

ως ένδειξη 

αποθήκευσης της 

ρύθμισης. Ο 

αυτοματισμός είναι 

σε κωδικοποίηση 

Σταθερή. 

 

Πατάμε το μπουτόν 

ρυθμίσεων 6 

φορές. Το μοτέρ 

κινείται πάνω κάτω 

ως ένδειξη 

αποθήκευσης της 

ρύθμισης. Ο 

αυτοματισμός είναι 

σε κωδικοποίηση 

PN κυλιόμενη. 

 

Πατάμε το μπουτόν 

ρυθμίσεων 7 

φορές. Το μοτέρ 

κινείται πάνω κάτω 

ως ένδειξη 

αποθήκευσης της 

ρύθμισης. Ο 

αυτοματισμός είναι 

σε κωδικοποίηση 

15 κάναλη. 

 

10cm 

 

 3025 
Αυτοματισμός για οικιακής και βιομηχανικής χρήσης ρολά  

 

 
 

Μπουτόν Ρυθμίσεων=>               

Βρίσκεται στην επάνω πλαϊνή πλευρά 

του αυτοματισμού. Χρησιμοποιείστε 

δοκιμαστικό κατσαβίδι για το πάτημά 

του.  

2,4cm 

 


