Werkt met BREL HOME

Brel-Home-USB

Deze motor werkt met de Brel-Home-USB zodat je de motor kunt
bedienen met je mobiele telefoon. In deze App kunt u tijdfuncties
en scenario's maken. De Brel-Home-App kan verbonden worden
met Siri, Google Home en Alexa.
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Bereik
L1 = 100 meter

L2 = 20 meter

BUITEN

BINNEN

Functions Remote Control
Huidige
kanaal
Omhoog
Stop
Omlaag
Programmeer
Toets P2

Kanaal - CKanaal +C+

P2

P2

M

Stap 1 Het programmeren van de eerste afstandsbediening/kanaal
De afstandsbediening kan op 15 kanalen uitzenden en dus ook meerdere motoren aansturen.
Kies daarom eerst het gewenste kanaal bij het desbetreffende product/motor. Kies een vrij
kanaal. Wij adviseren 1 motor per kanaal.
De afstandsbediening heeft een kanaal 0. Alle motoren die op kanaal 1-15 zijn
geprogrammeerd staan automatisch op kanaal 0.
Wanneer achteraf blijkt dat u bij een product het verkeerde kanaal hebt geprogrammeerd, ga dan
naar Resetten naar fabrieksinstellingen.

Selecteer het gewenste kanaal
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Stap 2 Verbinding tot stand brengen

Indien u niet binnen 10 seconden begint met programmeren dan zal de motor uit de programmeer modus gaan.
Tijdens het programmeren dient u de toets kort in te drukken. Indien u deze lang dient vast te houden staat dit
vermeld
De motor bevestigd iedere afgeronde stap met een op en neer beweging ( ).
Als een procedure niet gaat zoals gepland, wacht dan 20 seconden en begin dan opnieuw.
Power on

STOP

Houd de P1 toets ingedrukt totdat de
motor op/neer beweegt.

until

2x

Houd de stop toets ingedrukt totdat de
motor 2x op/neer beweegt.

afstandsbediening/
kanaal is toegevoegd

Als er GEEN eindposities zijn ingesteld dan zal de motor in de puls mode bewegen. Ga dan naar stap 3.
Als er eindposities zijn ingesteld controleer dan de eindposities. Indien juist ga dan naar stap 5.
Waarschuwing: Als de eindposities niet goed zijn ga dan naar optie A

Stap 3 De draairichting omdraaien (alleen indien deze niet goed is)
Alleen mogelijk indien er geen eindposities zijn ingesteld
totdat 1x

Druk tegelijk de OP en NEER
toets in, totdat de motor
op/neer beweegt.

De draairichting van de
motor is aangepast.

Stap 4 Het instellen van de eindpositie
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Extra instellingen
Optie A Het aanmelden van een extra afstandsbediening/kanaal
Alleen mogelijk indien de eindposities zijn ingesteld

a

= Bestaande afstandsbediening/kanaal

b

= Nieuwe afstandsbediening/kanaal

Wees er zeker van dat de afstandsbediening op het juiste kanaal staat.
Om een zender/kanaal te verwijderen herhaal de procedure

Methode 1
P2 a
P2

P2 b

P2 a
P2

a

P2

a

Druk op de P2 van A toets.
De motor beweegt op/neer

Druk op de P2 van A toets. De
motor beweegt op/neer

2x
b

Druk op de P2 van B toets. De
motor beweegt op/neer

Afstandsbediening/
kanaal b is
toegevoegd

Methode 2
P2 a
P2

P2

a

2x

a

Druk op de P2 van A toets.
De motor beweegt op/neer

Druk op de P2 van A toets. De
motor beweegt op/neer

Optie B

STOP

P2 a

Druk op de STOP toets. De motor
beweegt op/neer

Afstandsbediening/
kanaal b is
toegevoegd

Verwijder alle zenders

P2

P2

STOP

2x

P2

P2

Druk op P2. 1x
puls en 1x piep

Drup op STOP. 1x
puls en 1x piep

Druk op P2. Het product beweegt
2x en piept 3x.

Alle zenders zijn
verwijderd

Optie C Puls mode
totdat
Puls mode gedeactiveerd
Puls mode gedeactiveerd

Houd de omhoog en omlaag toets vast
totdat de motor op/neer beweegt

Druk 1x op de stop toets

Optie D
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Zon- windmeter (DD-116 en DD-118)

Toevoegen / verwijderen
1x p2a

1x

1x p2a

1x

1x p2b
Up
P2

P2

P2

a

Druk op P2 of a. Het product
beweegt 1x omhoog en naar
beneden en piept 1x.

P2

a

2x

De zon en
windmeter
is nu
toegevoegd

b
b

Druk op P2 of a. Het product Druk op P2 of b. Het product
beweegt 1x omhoog en naar beweegt 2x omhoog en naar
beneden en piept 1x.
beneden en piept 3x.

Door de bovenste stap te herhalen, wordt de zon en windmeter verwijderd.
Optie E

Veiligheidsfunctie voor de windsensor

P2

Druk op P2 ( 1
puls en 1 piep)

Omhoog
(1 puls en 1 piep)

STOP
(1 puls en 1 lange harde
piep)

De winddetectie staat nu aan.
Wanneer de motor 2x pulst en 3x
piept wordt de functie uitgezet
door de motor.

* De fabrieksstandaardmodus is AAN; Nadat de winddetectiefunctie is uitgeschakeld, kan deze gedurende 30 minuten normaal werken zonder het
reactiesignaal te ontvangen.
Als er een windsensor op de motor is aangesloten, wordt deze functie geactiveerd. Als de motor niet elke 30 minuten een signaal
NOTE ontvangt van de windsensor gaat de luifel omhoog, bij een defecte windsensor gaat de luifel na 30 minuten automatisch naar binnen.

Optie F

P2

Aan / uit zon functie ( Factory setting = on)

a

Druk 1x P2. Het product beweegt 1x
op en neer en piept 1x.

P2

a

Druk 1x P2. Het product beweegt
1x op en neer en piept 1x.

Druk 1x UP.

Door het bovenstaande te herhalen, kunt u de zonfunctie aan/uit zetten

ON : Het product
OFF : Het product
beweegt één keer
beweegt 2x op
op en neer en piept
en neer en
één keer lang.
piept 3x lang.

