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Tlačítko Funkce

Tlačítko výběru

Tlačítko nahoru

Tlačítko dolů

Programovací 
tlačítko

LED blikají

první LED bliká ©£££

druhá LED bliká £©££

třetí LED bliká ££©£

čtvrtá LED bliká £££©

všechny LED bliká ©©©©

LED postupně  
blikající světlo  
(v obou směrech)

ªªªª

LED postupně  
blikající světlo  
(zleva doprava)

¦¦¦¦

LED postupně  
blikající světlo  
(zprava doleva)

§§§§

Přehled radiový vysílač I-tec stínění

LED stále svítí

první LED svítí ¢£££

druhá LED svítí £¢££

třetí LED svítí ££¢£

čtvrtá LED svítí £££¢

všechny LED svítí ¢¢¢¢

LED STATUS = zadní strana
instalační 

modus

= čelní strana
ovládací 
modus
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Volba kanálu   

 Krátký stisk Zobrazení posledního aktivního kanálu

 Krátký stisk Změna kanálu

 Dlouhý stisk Přímý skok na volbu všech kanálů

Pohyb žaluzie  nebo 

 Krátký stisk  stínění jede nahoru

 Krátký stisk stínění jede dolu

 nebo  krátký stisk stínění se zastaví

Natáčení lamel    nebo 

 nebo  dlouhý stisk  Lamely se krokově natáčejí po dobu, kdy je 
tlačítko stisknuto.

Individuální fixní poloha 

 zároveň stlačte žaluzie jede do naprogramované individuální
polohy

OVLÁDACÍ MODUS

Stínění se ovládá v režimu ovládání, při kterém se provádí všechny pohyby  
nahoru/dolů a natáčení. V režimu ovládání lze spouštět nebo přerušovat auto
matické funkce. Také lze ovládat individuální pevnou polohu.

Přerušení automatických funkcí 

1.   zároveň dlouze stlačte = potvrdit volbu §§§§

2. funkce Automatik deaktivovány ©£££

Spuštění automatických funkcí 

1.   zároveň dlouze stlačte = potvrdit volbu ¦¦¦¦

2. funkce Automatik aktivovány ©©©©

Fixní pozice je z výroby předdefinována: lamely dole, u žaluzie na 50 % průhled. 

Z výroby nejsou funkce Automatik předdefinovány, tyto musejí být dle potřeby 
naprogramovány.

Start a stop ochrana proti přehřátí
Jeli aktivována funkce Automatik ochrana přehřátí, stisknutím tlačítek  nebo 

 se funkce do dalšího dne přeruší.
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Návod k programování

Přehled Menu výběru funkcí
 Krátký stisk – výběr jednotlivých nabídek menu 
 Dlouhý stisk – aktivace zvolené nabídky

Pokud během 25 sekund nebude proveden žádný výběr, nebo nebude stisknuto 
žádné další tlačítko, vrátí se radiový vysílač samočinně zpět do ovládacího módu.

Programování stínění se provádí výhradně v instalačním modu. Přechod mezi 
ovládacím a instalačním modem se provádí dlouhým stiskem (cca 2 sec.) pro
gramovacího tlačítka, které se nachází na zadní straně radiového vysílače. Za 
tímto účelem se ovládací prvek musí z okenního rámu vyjmout popř. u ručního 
ovladače otevřít kryt.

INSTALAČNÍ MODUS

Přerušení při východu slunce
Jeli aktivována funkce východ slunce, přeskočí se stisknutím tlačítek  

 nebo  večer následující východ slunce, tzn. následující ráno nevyjede 
žaluzie sama nahoru.

©©££ 1. Individuální pevná poloha stínění

©©££ 2. Aktivace požadované automatické funkce

£©©© 3. Naprogramování dálkového ovladače do stínění 

©£©© 4. Vymazání dálkového ovladače ze stínění

©©£© 5. a) Vymazání rádiového kanálu ze stínění
b) Skrytí stínění
c) Zobrazení stínění

©©©£ 6. Nastavení indikace po režimu Standby 

£©©£ 7. a) Nastavení délky stínění
    b) Kalibrace horní koncové polohy stínění

££©© 8. Na dálkovém ovladači aktivovat funkci repeateru

Strana 7

Strana 7

Strana 8

Strana 9

Strana 10

Strana 10

Strana 11

Strana 12

Strana 13

Strana 14

Strana 15
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1.  Individuální fixní poloha stínění

1.
Tlačítkem  nebo  jeďte žaluzií do požadované pozice a 
lamely uveďte do požadovaného naklopení

2. Otevření krytu radiového vysílače –  dlouhý stisk ©©££

3. Tlačítka  nebo  stiskněte zároveň ªªªª

4. Uložení fixní polohy je ukončeno, pokud již LEDky nescanují ©©££

5.

Další možnosti:
1)   Krátký stisk = k dalšímu menu výběru funkcí
3)  Dlouhý stisk popř. 25 sec. bez ovládání = ukončení 
instalačního modu

CZ

1. Volba menu pro výběr funkcí ©©££

2.  dlouhý stisk = potvrdit volbu ªªªª

3.

krátký stisk = volba požadované automatické funkce  
©£££= Automatická funkce při východu slunce
£££©= Automatická funkce při západu slunce
£©©£= Permanentní ochrana přehřátí
©£©£= Ochrana proti přehřátí v závislosti na ročním období
©©©©= Vymazání automatických funkcí

©£££

4.  dlouhý stisk = potvrdit volbu ¢¢¢¢

5.  krátký stisk = volba příslušného kanálu, jehož  
automatická funkce se má aktivovat
¢£££ = Kanál 1     ££¢£ = Kanál 3
£¢££ = Kanál 2     £££¢ = Kanál 4

¢¢¢¢ = Všechny kanály

¢£££

6.  dlouhý stisk = potvrdit volbu ªªªª

7. Ukončení aktivace ©£££

8.

Další možnosti:
1)  dlouhý stisk = opakování postupu
2)  krátký stisk = přechod na další menu pro výběr funkcí
3)  2x dlouhý stisk nebo 25 s bez žádné akce = ukončení 
režimu instalace 

2. Aktivace požadované automatické funkce
Pokud je aktivována automatická funkce, stínění Itec po fázi naprogramování  
trvající max. 36 hod. samočinně detekuje podle aktivované automatické funkce 
východ slunce, západ slunce nebo přehřátí místnosti.
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3. Naprogramování dálkového ovladače do stínění

1. Zvolit menu výběru funkcí £©©©

2.
 dlouhý stisk = potvrdit volbu 

Spuštění procesu vyhledávání 
ªªªª

3. Pokud je žaluzie nalezena, bliká první LED ©£££. 
Pokud není nalezena žádná žaluzie, skočí program do 
1. menu výběru funkcí £©©©

©£££

4.  Krátký stisk = lze procházet všechny nalezené žaluzie a 
vybranou zvolit.  
Stínění jsou seřazeny dle síly signálu: 

©£££ = Žaluzie  1     £££© = Žaluzie  4
£©££ = Žaluzie  2     ©££© = Žaluzie  5
££©£ = Žaluzie  3     £©£© = Žaluzie  6 …

Která žaluzie je aktivní, je možné ověřit podržením              
 popř.  !

©£££

5.  dlouhý stisk = potvrdit volbu ©£££

6.  Krátký stisk = vybrat kanál

©£££ = Kanál 1     ££©£ = Kanál 3
£©££ = Kanál 2     £££© = Kanál 4

©£££

7.  dlouhý stisk = potvrdit volbu
Spuštění procesu naprogramování ªªªª

8. Možná hlášení:

©©©© = OK

LED blikají ª£££/£££ª (od 1 k 4) =  
bez komunikace/chyba, proces načtení je nutné opakovat

LED blikají = ªª££/££ªª (od 1,2 k 3,4) = paměť 
žaluzií je plná, vymažte dálkový ovladač nebo kanál

©©©©

9.
 Krátký stisk = hlášení je nutné potvrdit.  

Poté jste opět v 1. menu výběru funkcí
£©©©

10.

Další možnosti:
1)  Dlouhý stisk = proces opakovat
2)  Krátký stisk = k dalšímu menu výběru funkcí
3)  Dlouhý stisk popř. 25 sec. bez ovládání = ukončení 
instalačního modu
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4. Vymazání dálkového ovladače ze stínění

1. Zvolit menu výběru funkcí ©£©©

2.
 dlouhý stisk = potvrdit volbu

Spuštění procesu vyhledávání 
ªªªª

3. Pokud je žaluzie nalezena, bliká první LED ©£££. 
Pokud není nalezena žádná žaluzie, skočí program do 
1. menu výběru funkcí £©©©

©£££

4.  Krátký stisk = lze procházet všechny nalezené žaluzie a 
vybranou zvolit.  
stínění jsou seřazeny dle síly signálu: 
©£££ = Žaluzie  1     £££© = Žaluzie  4
£©££ = Žaluzie  2     ©££© = Žaluzie  5
££©£ = Žaluzie  3     £©£© = Žaluzie  6 …
Která žaluzie je aktivní, je možné ověřit podržením              

 popř.  !

©£££

5.  dlouhý stisk = potvrdit volbu ©£££

6.  Krátký stisk = zvolit žaluzii, která má být smazána

a) £©©£ = vymazat rad. vysílače, kterým je akce
prováděna        
b) ©££© = Vymazání všech dálkových ovladačů, 
které jsou u tohoto stínění naprogramované

£©©£

©££©

7.
 dlouhý stisk = potvrdit volbu

Spuštění procesu vymazávání
ªªªª

8. Možná hlášení:

©©©© = Ok

LED blikají ª£££/£££ª (od 1 k 4) =  
bez komunikace/chyba, proces vymazá je nutné opakovat

©©©©

9.
 Krátký stisk = hlášení je nutné potvrdit. 

Poté jste opět v 1. menu výběru funkcí.
©£©©

10.

Další možnosti:
1)  Dlouhý stisk = proces opakovat
2)  Krátký stisk = k dalšímu menu výběru funkcí
3)  Dlouhý stisk popř. 25 sec. bez ovládání = ukončení 
instalačního modu

 K
rátkým

 stiskem
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5. a) Vymazání rádiového kanálu ze stínění 

1. Zvolit menu výběru funkcí ©©£©

2.  Dlouhý stisk = potvrdit volbu 

3.  krátký stisk = volba kanálu, který se má vymazat  
ze všech stínění
©£££ = Kanál 1     ££©£ = Kanál 3
£©££ = Kanál 2     £££© = Kanál 4

©£££

4.
 dlouhý stisk = potvrdit volbu

Spuštění procesu vymazávání
ªªªª

5. Proces vymazávání je ukončen ©©©©

6.
 Krátký stisk = potvrzení hlášení 

Poté jste opět v 1. menu výběru funkcí.
©©£©

7.

Další možnosti:
1)  Dlouhý stisk = proces opakovat
2)  Krátký stisk = k dalšímu menu výběru funkcí
3)  Dlouhý stisk popř. 25 sec. bez ovládání = ukončení 
instalačního modu. 

5. b) Skrytí stínění
Tato funkce způsobí, že stínění při funkci vyhledávání nebude nalezeno, a tím 
zabrání nechtěnému naprogramování.

1. Menu výběru funkcí ©©£©

2.  Dlouhý stisk = potvrdit volbu 

3.  krátký stisk = volba kanálu, který se má skrýt
©£££ = Kanál 1     ££©£ = Kanál 3
£©££ = Kanál 2     £££© = Kanál 4

©£££

4.  dlouhý stisk = spuštění postupu ªªªª

5. Postup je ukončen (předtím zvolená světelná dioda bliká) ©£££

6.
 krátký stisk = ukončení funkce. 

Nyní se opět nacházíte v 1. menu pro výběr funkcí
©©£©

7.

Další možnosti:
1)  Dlouhý stisk = proces opakovat
2)  Krátký stisk = k dalšímu menu výběru funkcí
3)  Dlouhý stisk popř. 25 sec. bez ovládání = ukončení 
instalačního modu. 
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5. c) Zobrazení stínění 

Tuto funkci lze provést pouze u dálkového ovladače, který byl u stínění skryt. 
Pokud dané dálkové ovládání již není k dispozici, lze tuto funkci provést 
stisknutím servisního tlačítka na základní desce jednotky motoru. K tomu je 
nutné provést demontáž stínění. 

1. Zvolit menu výběru funkcí ©©£©

2.  Dlouhý stisk = potvrdit volbu 

3.  Krátký stisk = výběr kanálu, který má být odblokován
©£££ = Kanál 1     ££©£ = Kanál 3
£©££ = Kanál 2     £££© = Kanál 4

©£££

4.   Dlouhý stisk = zahájen proces odblokování ªªªª

5. Postup je ukončen (předtím zvolená světelná dioda bliká) ©£££

6.
 krátký stisk = ukončení funkce. 

Nyní se opět nacházíte v 1. menu pro výběr funkcí
©©£©

7.

Další možnosti:
1)  Dlouhý stisk = proces opakovat
2)  Krátký stisk = k dalšímu menu výběru funkcí
3)  Dlouhý stisk popř. 25 sec. bez ovládání = ukončení 
instalačního modu. 
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6. Nastavení statutu kanálu po Standby 

Po režimu Standby dálkového ovladače:
a) je vždy aktivní první kanál
b) je aktivní naposledy zvolený kanál
c) jsou vždy aktivní všechny kanály

1. Zvolit menu výběru funkcí ©©©£

2.  Dlouhý stisk = potvrdit volbu 

3.  Krátký stisk = výběr zobrazení stavu 
££©© = a) vždy aktivní první kanál po Standby
£©£© = b) poslední aktivní kanál po Standby   
©££© = c) všechny kanály aktivní po Standby  

££©©

4.  dlouhý stisk = potvrzení volby ©©©©

5.
 krátký stisk = potvrzení zpětného hlášení. 

Nyní se opět nacházíte v 1. menu pro výběr funkcí
©©©£

5.

Další možnosti:
1)  Dlouhý stisk = proces opakovat
2)  Krátký stisk = k dalšímu menu výběru funkcí
3)  Dlouhý stisk popř. 25 sec. bez ovládání = ukončení 
instalačního modu
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7. a) Nastavení délky stínění 

1. Zvolit menu výběru funkcí £©©£

2.  Dlouhý stisk = potvrdit volbu ©©©©

3.  krátký stisk = volba stínění, jehož délku chcete nastavit. 
Stínění musí být nejdříve naprogramované.

©£££ = Kanál 1      ££©£ = Kanál 3
£©££ = Kanál 2      £££© = Kanál 4

©£££

4.  dlouhý stisk = potvrdit volbu 
Po zvolení bliká světelná dioda rychleji

ª£££

5. Tlačítkem  nebo  nastavte požadovanou dolní  
koncovou polohu.

6.  dlouhý stisk = potvrdit volbu 
Stínění vyjede do horní koncové polohy.

ªªªª

7.

Vybraná LED bliká ¢  krátkým stiskem potvrďte.  
DŮLEŽITÉ: čekejte, dokud stínění nedojede do horní 
koncové pozice a nezůstane vklidu, pak potvrďte  krátkým 
stiskem 

ª£££

8.

Další možnosti:
1)  Dlouhý stisk = proces opakovat
2)  Krátký stisk = k dalšímu menu výběru funkcí
3)  Dlouhý stisk popř. 25 sec. bez ovládání = ukončení 
instalačního modu
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7. b) Kalibrace horní koncové polohy stínění

Tato funkce je zapotřebí tehdy, pokud žaluzie za normálního provozu již ne zcela 
vyjíždí do horní polohy.
 
1. Zvolit menu výběru funkcí £©©£

2.  Dlouhý stisk = potvrdit volbu 

3.  krátký stisk = volba stínění, u kterého se má provést 
kalibrace horní koncové polohy. Stínění musí být nejdříve 
naprogramované.

©£££ = Kanál 1      ££©£ = Kanál 3 
£©££ = Kanál 2      £££© = Kanál 4

©£££

4. Dlouze stiskněte tlačítko 
Stínění vyjede nahoru 
DŮLEŽITÉ: Počkejte, dokud stínění nenajede do horní  
koncové polohy a nezastaví se, teprve poté proveďte  
potvrzení krátkým stisknutím  tlačítka 

©£££

5.
 krátký stisk = ukončit funkci. 

Nyní se opět nacházíte v 1. menu pro výběr funkcí
£©©£

7.

Další možnosti:
1)  Dlouhý stisk = proces opakovat
2)  Krátký stisk = k dalšímu menu výběru funkcí
3)  Dlouhý stisk popř. 25 sec. bez ovládání = ukončení 
instalačního modu
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8. Na dálkovém ovladači aktivovat funkci repeateru

Tato funkce je zapotřebí pro dosažení všech stínění, která jsou mimo dosah 
dálkového ovladače. Stínění bude rádiový signál předávat dál.
 
1. Zvolit menu výběru funkcí ££©©

2.  Dlouhý stisk = potvrdit volbu 

3.  krátké stisknutí = volba funkce repeateru  
©ªª© = a) Stínění do 06/13* 
©££© = b) Není funkce repeateru 
©§£© = c) Rádiový signál je předán všem stíněním,
                           která jsou řízena tímto dálkovým ovladačem
©§§© = d) Rádiový signál je všemi stíněními předáván dál

©ªª©

4.  dlouhý stisk = potvrdit volbu ©©©©

5.
 krátký stisk = potvrzení zpětného hlášení. 

Nyní se opět nacházíte v 1. menu pro výběr funkcí
££©©

6. Další možnosti:
1)  Dlouhý stisk = proces opakovat
2)  Krátký stisk = k dalšímu menu výběru funkcí
3)  Dlouhý stisk popř. 25 sec. bez ovládání = ukončení 
instalačního modu. 

Stínění zakoupená před 06/13 = hardware RZINT01 (nemá funkci repeateru).

Při zakoupení nového dálkového ovladače od 07/13 musí být proveden krok „3a“,  

aby bylo zajištěno běžné ovládání.

Stínění od 07/13 = hardware RZINT02 – funkce dle popisu výše.

*
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Tipka Funkcija

Izbor možnosti

Premikanje navzgor

Premikanje navzdol

Tipka za programiranje

Vsa LED svetila utripajo

Utripa prvo LED svetilo ©£££

Utripa drugo LED svetilo £©££

Utripa tretje LED svetilo ££©£

Utripa četrto LED svetilo £££©

Vse LEDlučke utripajo ©©©©

tekoče svetenje LEDlučk  
(v obe strani)

ªªªª

tekoče svetenje LEDlučk   
(z leve proti desni)

¦¦¦¦

tekoče svetenje LEDlučk  
(z desne proti levi)

§§§§

Pregled daljinskega upravljalnika I-tec senčenja

Svetila LED

Sveti prvo LED svetilo ¢£££

Sveti drugo LED svetilo £¢££

Sveti tretje LED svetilo ££¢£

Sveti četrto LED svetilo £££¢

Svetijo vsa LED svetila ¢¢¢¢

POZICIJA SVETIL LED

= hrbtna stran  
nastavitve

= sprednja stran
upravljanje
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Izbira kanalov   

 Na kratko pritisnite Prikaz aktivnega kanala

 Na kratko pritisnite Sprememba kanala

 Držite pritisnjeno dlje časa Direktni izbor vseh kanalov

Načini premikanja senčil  ali 

 Na kratko pritisnite  Senčilo se začne pomikati navzgor

 Na kratko pritisnite  Senčilo se začne pomikati navzdol

 oz.  Na kratko pritisnite Premikanje senčila se ustavi

Vrtenje lamel     ali 

Držite pritisnjeno  ali   Lamele se obračajo postopoma,
dokler držite tipko pritisnjeno

 pritisnite hkrati Senčilo se zapelje v programirano  
individualno pozicijo 

NAČIN – KRMILJENJE

Senčilo krmilite prek menija upravljanja. V tem meniju izbirate med vsemi  
premiki in vrtenji, ali pa vklopite ali zaustavite avtomatiko. Upravljate lahko  
tudi z individualnimi fiksnimi položaji.

Izklop avtomatike 

1.   hkrati dolg pritisk = potrdite izbor §§§§

2. Avtomatična funkcija je izklopljena ©£££

Vklop avtomatike 

1.   hkrati dolg pritisk = potrdite izbor ¦¦¦¦

2. Avtomatična funkcija je vklopljena ©©©©

Fiksna pozicija je vnaprej nastavljena v tovarni: senčenje spodaj, pri žaluziji 50 
odstotna preglednost. 

Avtomatične funkcije niso tovarniško nastavljene. Aktivirati jih morate v meniju 
nastavitev.

Individualna, fiksna pozicija za senčilo

SLO

Zagon in ustavitev zaščite pred vročino 
Če je aktivirana avtomatična funkcija zaščite pred vročino, boste s pritiskom na 
tipko  ali  prekinili delovanje navedene funkcije do naslednjega dne.
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Navodila za programiranje

Pregled menija za izbor funkcij
 na kratko pritisnite – izbor posamičnega menija 
 držite pritisnjeno dlje časa – aktivira izbran meni

V kolikor po 25 sekundah ne izberete nobene opcije ali ne pritisnete na nobeno 
drugo tipko, se daljinski upravljalnik vrne v način – krmiljenje.

Programiranje senčenja poteka izključno v načinu za inštalacijo.
Menjavo iz načina "upravljanje" v način "inštalacija" in obratno sprožite z dolgim 
pritiskom (pribl. 2 sekundi) na tipko za programiranje, ki je na hrbtni strani 
daljinskega upravljalnika.
V ta namen morate upravljalnik odstraniti iz okenskega okvirja, če imate ročni 
upravljalnik, pa odpreti ohišje.

NAČIN – NAMESTITEV

Prekinitev delovanja pri sončnem vzhodu
Če je aktivirana funkcija za sončni vzhod, bo s pritiskom na tipko   

 ali  zvečer preskočeno delovanje ob sončnem vzhodu, kar pomeni,
da se senčilo naslednje jutro ne bo samostojno dvignilo

©©££ 1. Individualni fiksni položaj senčil

©©££ 2. Aktivirajte želeno avtomatično funkcijo

£©©© 3. Dodelitev daljinskega upravljalnika senčilu 

©£©© 4. Izbris daljinskega upravljalnika iz senčil

©©£© 5. a) Izbris radijskega kanala iz senčil
b) Preklop senčil na nevidno
c) Preklop senčil na vidno

©©©£ 6. Nastavitev statusa kanala po funkciji Standby 

£©©£ 7. a) Nastavite čas trajanja senčenja
    b) Kalibrirajte zgornji končni položaj senčil

££©© 8. Aktivirajte funkcijo Ponovi z daljinskim upravljalnikom

Stran 7

Stran 7

Stran 8

Stran 9

Stran 10

Stran 10

Stran 11

Stran 12

Stran 13

Stran 14

Stran 15
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X
1. Individualna, fiksna pozicija za senčilo

1.
S tipko  ali  premaknite senčilo na želeno končno 
pozicijo in nastavite tudi želeno lego lamel

2.
Odpri ohišje daljinskega upravljalnika  –   držite  
pritisnjeno dlje časa

©©££

3. Hkrati pritisnite tipki  in ªªªª

4. Shranjevanje fiksne pozicije je zaključeno, ko LEDi več ne 
iščejo senčil

©©££

5.

Weiterführende Möglichkeiten:
1)  na kratko pritisnite = premik na naslednji meni za izbor funkcije,
3)  držite pritisnjeno še malo dlje časa oz. 25 sek. brez 
kakršnega koli ukaza = zaključi "načinnamestitev"

SLO

1. Izberite meni za izbiro funkcij ©©££

2.  držite pritisnjeno dalj časa  = potrdite izbor ªªªª

3.

na kratko pritisnite = izberite želeno avtomatiko  
©£££= avtomatika sončni vzhod
£££©= avtomatika sončni zahod
£©©£= stalna zaščita pred vročino
©£©£= zaščita pred vročino glede na letni čas
©©©©= Izbris avtomatične funkcije

©£££

4.  držite pritisnjeno dalj časa = potrdite izbor ¢¢¢¢

5.  na kratko pritisnite = izbor kanala, ki naj  
aktivira avtomatiko
¢£££ = kanal 1     ££¢£ = kanal 3
£¢££ = kanal 2     £££¢ = kanal 4

¢¢¢¢ = vsi kanali

¢£££

6.  držite pritisnjeno dalj časa = potrdite izbor ªªªª

7. Aktivacija končana ©£££

8.

Nadaljnje možnosti:
1)  držite pritisnjeno dalj časa = ponovite postopek
2)  na kratko pritisnite = prehod v naslednji meni za izbiro funkcij
3)  2x držite pritisnjeno dalj časa oz. 25 sekund ne  
pritisnite nobene tipke = nastavitveni meni se zapre  

2. Aktivirajte želeno avtomatiko
Če aktivirate avtomatično funkcijo, Itec senčenje glede na aktivirano avtomatično 
funkcijo po uvodni fazi, ki traja največ 36 ur, samodejno zazna sončni vzhod, sončni 
zahod ali pregrevanje prostora.
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3. Dodelitev daljinskega upravljalnika senčilu

1. Izberite meni za izbor funkcij £©©©

2.  držite pritisnjeno dalj časa = potrdite izbor vklopa funkcije Išči ªªªª

3. V kolikor je zaznana ena žaluzija, začne utripati prvo LED 
svetilo ©£££. V kolikor je zaznana ena žaluzija, začne 
utripati prvo LED svetilo 1. Meni za izbor funkcij  £©©©

©£££

4.  na kratko pritisnite = omogoča nadzor nad vsemi 
žaluzijami in nabor želenih

Daljinski upravljalnik navede možnosti senčenja: 
©£££ = senčenje   1     £££© = senčenje   4
£©££ = senčenje   2     ©££© = senčenje   5
££©£ = senčenje   3     £©£© = senčenje   6 …

Preverite aktivno senčilo z  oz.  !

©£££

5.  držite pritisnjeno dalj časa = potrdite izbor ©£££

6.  na kratko pritisnite = izberite kanal

©£££ = kanal 1     ££©£ = kanal 3
£©££ = kanal 2     £££© = kanal 4

©£££

7.
 držite pritisnjeno dalj časa = potrdite izbor vklopa  

funkcije Dodeli
ªªªª

8. Možna obvestila:

©©©© = Ok

LED utripajo ª£££/£££ª (od 1 do 4) =  
ni komunikacije / napaka, ponovi postopek

LED utripajo ªª££/££ªª (od 1,2 do 3,4) =  
pomnilnik žaluzij je poln, izbrišite daljin. uprav. ali kanal 

©©©©

9.
 na kratko pritisnite = potrdi sporočilo. 

Spet se znajdete pod 1. Meni za izbor funkcij
£©©©

10.

Ostale možnosti:
1)  držite pritisnjeno dlje časa = ponovi postopek,
2)  na kratko pritisnite = premik na naslednji meni za izbor funkcije,
3)  držite pritisnjeno še malo dlje časa oz. 25 sek. brez 
kakršnega koli ukaza = zaključi "načinnamestitev"
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SLO

4. Izbris daljinskega upravljalnika iz senčil

1. Izberite meni za izbor funkcij ©£©©

2.  držite pritisnjeno dalj časa = potrdite izbor funkcije Išči ªªªª

3. V kolikor je zaznana ena žaluzija, začne utripati prvo LED 
svetilo ©£££. V kolikor ni zaznana nobena žaluzija, ste 
prestavljeni nazaj na Meni za izbor funkcij  £©©©

©£££

4.  na kratko pritisnite = omogoča nadzor nad vsemi 
žaluzijami in nabor želenih

Daljinski upravljalnik navede možnosti senčenja: 
©£££ = senčenje  1     £££© = senčenje  4
£©££ = senčenje  2     ©££© = senčenje  5
££©£ = senčenje  3     £©£© = senčenje  6 …

Preverite aktivno senčilo z  oz.  !

©£££

5.  držite pritisnjeno dalj časa = potrdite izbor ©£££

6.  na kratko pritisnite = izberite senčenje, ki se bo zbrisalo

a) £©©£ = zaključi nastavitev daljinskega upravljalnika 
s katerim se bo izvedel ukaz       
b) ©££© = izbris vseh daljinskih upravljalnikov,  
dodeljenih posameznemu senčilu

£©©£

©££©

7.  držite pritisnjeno dalj časa = potrdite izbor funkcije Izbriši ªªªª

8. Možna obvestila:

©©©© = Ok

LED utripajo ª£££/£££ª (od 1 do 4) =  
ni komunikacije / napaka, ponovi postopek

©©©©

9.
 na kratko pritisnite = potrdi sporočilo. 

Spet se znajdete pod 1. Meni za izbor funkcij
©£©©

10.

Ostale možnosti:
1)  držite pritisnjeno dlje časa = ponovi postopek,
2)  na kratko pritisnite = premik na naslednji meni za izbor funkcije,
3)  držite pritisnjeno še malo dlje časa oz. 25 sek. brez 
kakršnega koli ukaza = zaključi "načinnamestitev"
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5. a) Izbris radijskega kanala iz senčil 

1. Izberite meni za izbor funkcij ©©£©

2.  držite pritisnjeno dlje časa = potrdi sporočilo 

3.  na kratko pritisnite = izbor kanala, ki ga želite izbrisati iz 
vseh senčil 
©£££ = kanal 1     ££©£ = kanal 3
£©££ = kanal 2     £££© = kanal 4

©£££

4.
 držite pritisnjeno dalj časa = potrdite izbor

funkcije Izbriši
ªªªª

5. Postopek brisanja končan ©©©©

6.
 na kratko pritisnite = potrdi sporočilo. 

Spet se znajdete pod 1. Meni za izbor funkcij
©©£©

7.

Ostale možnosti:
1)  držite pritisnjeno dlje časa = ponovi postopek,
2)  na kratko pritisnite = premik na naslednji meni za izbor funkcije,
3)  držite pritisnjeno še malo dlje časa oz. 25 sek. brez 
kakršnega koli ukaza = zaključi "načinnamestitev"

5. b) Preklop senčil na nevidno
Ta funkcija vpliva na to, da senčila pri ponovnem iskanju ne najdete več, kar 
prepreči neželeno dodelitev.

1. Meni za izbor funkcij ©©£©

2.  držite pritisnjeno dlje časa = potrdi sporočilo 

3.  na kratko pritisnite = izbira kanala, ki ga želite preklopiti 
na nevidno
©£££ = kanal 1     ££©£ = kanal 3
£©££ = kanal 2     £££© = kanal 4

©£££

4.  držite pritisnjeno dalj časa = postopek se sproži ªªªª

5. Postopek končan (prej izbrana LED lučka utripa) ©£££

6.
 na kratko pritisnite = izhod iz funkcije. 

Spet se znajdete v 1. meniju za izbiro funkcij
©©£©

7.

Ostale možnosti:
1)  držite pritisnjeno dlje časa = ponovi postopek,
2)  na kratko pritisnite = premik na naslednji meni za izbor funkcije,
3)  držite pritisnjeno še malo dlje časa oz. 25 sek. brez 
kakršnega koli ukaza = zaključi "načinnamestitev" 
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SLO

5. c) Preklop senčil na vidno 

To funkcijo lahko izvedete z daljinskim upravljalnikom, s katerim preklopite 
senčila na nevidno. Če ta daljinski upravljalnik ni več na voljo, lahko ta ukaz 
izvedete s servisnim gumbom na patini motorne enote. Za to je treba senčila 
izgraditi.

1. Izberite meni za izbor funkcij ©©£©

2.  držite pritisnjeno dlje časa = potrdi sporočilo 

3.  na kratko pritisnite = izbor kanala, ki naj bo odblokiran
©£££ = kanal 1     ££©£ = kanal 3
£©££ = kanal 2     £££© = kanal 4

©£££

4.   držite pritisnjeno dlje časa = proces odklepanja se prične ªªªª

5. Postopek končan (prej izbrana LED lučka utripa) ©£££

6.
 na kratko pritisnite = izhod iz funkcije. Spet se znajdete v 

1. meniju za izbiro funkcij 
©©£©

7.

Ostale možnosti:
1)  držite pritisnjeno dlje časa = ponovi postopek,
2)  na kratko pritisnite = premik na naslednji meni za izbor funkcije
3)  držite pritisnjeno še malo dlje časa oz. 25 sek. brez 
kakršnega koli ukaza = zaključi "načinnamestitev"
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6. Nastavitev statusa kanala po funkciji Standby 

Po funkciji Standby daljinskega upravljalnika:
a) je vedno aktiven prvi kanal
b) je aktiven nazadnje izbrani kanal
c) vedno so aktivni vsi kanali 

1. Izberite meni za izbor funkcij ©©©£

2.  držite pritisnjeno dlje časa = potrdi sporočilo 

3.  na kratko pritisnite = izbor načina prikazovanja  
££©© = a) Po standby vedno aktiven prvi kanal
£©£© = b) Zadnji aktivni kanal po standby   
©££© = c) Vsi aktivni kanali po standby   

££©©

4.  držite pritisnjeno dalj časa = potrdite izbor ©©©©

5.
 na kratko pritisnite = potrdite povratno informacijo.

Spet se znajdete v 1. meniju za izbiro funkcij 
©©©£

5.

Ostale možnosti:
1)  držite pritisnjeno dlje časa = ponovi postopek,
2)  na kratko pritisnite = premik na naslednji meni za izbor funkcije,
3)  držite pritisnjeno še malo dlje časa oz. 25 sek. brez 
kakršnega koli ukaza = zaključi "načinnamestitev"
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SLO

7. a) Nastavite čas trajanja senčenja 

1. Izberite meni za izbor funkcij £©©£

2.  držite pritisnjeno dlje časa = potrdi sporočilo ©©©©

3.  na kratko pritisnite = izbor senčila, za katerega je treba 
nastaviti čas uporabe. Senčilo je treba najprej dodeliti

©£££ = kanal 1      ££©£ = kanal 3
£©££ = kanal 2      £££© = kanal 4

©£££

4.  držite pritisnjeno dalj časa = potrdite izbor  
LED po izboru utripa hitreje

ª£££

5. S tipkama  in  nastavite želeni spodnji končni položaj

6.  držite pritisnjeno dalj časa = potrdite izbor 
Senčilo se pomakne v zgornji končni položaj

ªªªª

7.

Izbran LED utripa ¢ s kratkim pritiskom na tipko  potrdite.  
POMEMBNO: počakajte, da se senčilo premaknilo v zgornjo 
končno pozicijo in je v mirovanju, preden potrdite s kratkim 
pritiskom na tipko  

ª£££

8.

Ostale možnosti:
1)  držite pritisnjeno dlje časa = ponovi postopek,
2)  na kratko pritisnite = premik na naslednji meni za izbor funkcije,
3)  držite pritisnjeno še malo dlje časa oz. 25 sek. brez 
kakršnega koli ukaza = zaključi "načinnamestitev"
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7. b) Kalibrirajte zgornji končni položaj senčil

Navedena funkcija je uporabna, če se senčilo v normalnem obratovanju v celoti 
ne postavi v končno lego.

1. Izberite meni za izbor funkcij £©©£

2.  držite pritisnjeno dlje časa = potrdi sporočilo 

3.  na kratko pritisnite = izbor senčila, pri katerem je treba  
kalibrirati zgornji končni položaj. Senčilo je treba najprej 
dodeliti

©£££ = kanal 1      ££©£ = kanal 3
£©££ = kanal 2      £££© = kanal 4

©£££

4. Tipko  držite pritisnjeno dalj časa 
Senčilo se pomakne navzgor 
POMEMBNO: počakajte, da se senčilo pomakne in v 
zgornjem končnem položaju tudi zaustavi, potem pa na 
kratko pritisnite.

©£££

5.
 na kratko pritisnite = končaj funkcijo. 

Spet se nahajate v 1. meniju za izbiro funkcij
£©©£

6.

Ostale možnosti:
1)  držite pritisnjeno dlje časa = ponovi postopek,
2)  na kratko pritisnite = premik na naslednji meni za izbor funkcije,
3)  držite pritisnjeno še malo dlje časa oz. 25 sek. brez 
kakršnega koli ukaza = zaključi "načinnamestitev"
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SLO

8. Aktivirajte funkcijo Ponovi z daljinskim upravljalnikom

Ta funkcija je potrebna za doseg senčil zunaj območja dosega daljinskega 
upravljalnika. Radijski signal je posredovan iz senčil.

1. Izberite meni za izbor funkcij ££©©

2.  držite pritisnjeno dlje časa = potrdi sporočilo 

3.  na kratko pritisnite = izbor funkcije Ponovi  
©ªª© = a) Senčila do 06/13* 
©££© = b) Brez funkcije Ponovi 
©§£© = c) Radijski signal je posredovan iz vseh  
                          senčil, krmiljenih s tem daljinskim  
                          upravljalnikom
©§§© = d) Radijski signal je posredovan iz vseh senčil

©ªª©

4.  držite pritisnjeno dalj časa = potrdite izbor ©©©©

5.
 na kratko pritisnite = potrdite povratno informacijo.

Spet se nahajate v 1. meniju za izbiro funkcij
££©©

6. Ostale možnosti:
1)  držite pritisnjeno dlje časa = ponovi postopek,
2)  na kratko pritisnite = premik na naslednji meni za izbor funkcije,
3)  držite pritisnjeno še malo dlje časa oz. 25 sek. brez 
kakršnega koli ukaza = zaključi "načinnamestitev"

Kupljena senčila do 06/13 = strojna oprema RZINT01 (brez funkcije Ponovi). 

Pri nakupu novega daljinskega upravljalnika po 07/13 je treba izbrati točko „3a“,  

da bi zagotovili običajno upravljanje. 

Senčilo po 07/13 = strojna oprema RZINT02 – funkcije skladno z zgornjimi opisi. 

*
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Prehľad vysielača I-tec Tienenia

Tlačidlo Funkcia

tlačidlo výberu

tlačidlo pohybu 
hore

tlačidlo pohybu 
dolu

programovacie 
tlačidlo = zadná strana 

inštalačného 
ovládača

= predná strana 
ovládača

LED blikajú

prvá LED bliká ©£££

druhá LED bliká £©££

tretia LED bliká ££©£

štvrtá LED bliká
všetky LED blikajú

£££©
©©©©

LED svetelný pás  
(v oboch smeroch)

ªªªª

LED svetelný pás  
(z ľava do prava)

¦¦¦¦

LED svetelný pás  
(z prava do ľava)

§§§§

LED svietia

prvá LED svieti ¢£££

druhá LED svieti £¢££

tretia LED svieti ££¢£

štvrtá LED svieti £££¢

všetky LED svietia ¢¢¢¢

LED SVETELNÉ SIGNÁLY
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X
OBSLUŽNÝ REŽIM

Voľba kanálu   

 krátke stlačenie označenie aktívneho kanálu

 krátke stlačenie výmena kanálu

 dlhé stlačenie priama voľba všetkých kanálov

Pohyb žaluzií  alebo 

 krátke stlačenie žalúzie sa vytiahnu hore

 krátke stlačenie žalúzie sa stiahnu dole

 alebo  krátke stlačenie žalúzie sa zastavia

Otáčanie, pohyb lamiel    alebo 

 alebo  držať stlačené  lamely sa natáčajú po krokoch,  
pokiaľ tlačidlo zostane stlačené

Individuálna fixná pozícia  

 stlačiť naraz Tienenie sa vráti do individuálne  
naprogramovanej pozície

Pozastavenie automatickej funkcie 

1.   súčasne dlhé stlačenie = potvrdiť výber §§§§

2. deaktivovať automatickú funkciu ©£££

Spustenie automatickej funkcie 

1.   súčasne dlhé stlačenie = potvrdiť výber ¦¦¦¦

2. aktivovať automatickú funkciu ©©©©

Fixná pozícia je z fabriky nasledovne prednastavená: tienenie dolu, žalúzie 
nastavené na 50% priehľadnosť. 

SK

Tienenie sa ovláda v obslužnom režime. Tu môžete vykonať otáčanie a posúvanie 
žalúzie. V obslužnom režime môže byť spustená alebo pozastavená automatická 
funkcia. Taktiež môžete nastaviť individuálnu fixnú pozíciu. 

Z fabriky nie je prednastavená žiadna automatická funkcia. Táto musí byť  
aktivovaná v inštalačnom režime.

Štart a stop ochrany proti prehriatiu 
Ak je automatická funkcia ochrany proti prehriatiu aktivovaná, stlačením tlačidla 

 alebo  sa funkcia do nasledujúceho dňa preruší.
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Návod na programovanie

Prehľad výberu funkcií v menu
 krátke stlačenie – výber jednotlivých položiek v menu 
 dlhé stlačenie – aktivovanie zvolenej položky v menu

Ak sa 25 sekúnd nezvolí žiadna funkcia alebo nestlačí žiadne tlačidlo,  
zariadenie prechádza do obslužného režimu.

Programovanie tienenia je možné výlučne v inštalačnom režime. Prechod medzi 
ovládacím a inštalačným režimom je možný dlhým stlačením ( cca 2 sekundy) 
programovacieho tlačidla, ktoré sa nachádza na zadnej strane vysielača. K 
tomu je potrebné ovládanie vybrať z rámu okna príp. otvoriť kryt diaľkového 
ovládača.

INŠTALAČNÝ REŽIM

©©££ 1. Individuálna fixná pozícia tienenia

©©££ 2. Aktivácia želanej automatickej funkcie 

£©©© 3. Nastavenie diaľkového ovládača tienenia   

©£©© 4. Vymazanie diaľkového ovládača z tienenia

©©£© 5. a) Vymazanie kanálu z tienenia
b) Tienenie skryť 
c) Tienenie zobraziť

©©©£ 6. Nastavenie stavu po zapnutí zo Standby 

£©©£ 7. a) Nastavenie dĺžky chodu tienenia
    b) Kalibrovanie hornej koncovej pozície tienenia

££©© 8.  Aktivácia funkcie opakovania (Repeater) na 
diaľkovom vysielači. 

strana 31

strana 31

strana 32

strana 33

strana 34

strana 34

strana 35

strana 36

strana 37

strana 38

strana 39

Prerušenie východ slnka
Ak je funkcia východ slnka aktivovaná, stlačením tlačidla  

 alebo  bude táto funkcia večer od nasledujúceho východu slnka 
vynechaná, t.z. žalúzia sa na nasledujúce ráno samostatne nevytiahne hore.
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1. Individuálna fixná pozícia tienenia

1.
Tlačidlom  alebo  sa dostať na želanú koncovú pozíciu 
a lamely nastaviť do želanej polohy

2. Otvoriť kryt ovládača –  dlhé stlačenie ©©££

3. Tlačidlá  a  súčasne stlačiť ªªªª

4. Uloženie fixnej pozície je ukončené, keď LED už viac nes
kenuje

©©££

5.

Ďalšie možnosti:
1)  krátke stlačenie = k ďalšiemu výberu funkcie z menu
2)  dlhé stlačenie príp. 25 sekúnd bez potvrdenia =  
ukončenie inštalačného režimu

SK

1. Zvoliť v menu výber funkcie ©©££

2.  dlhé stlačenie = výber potvrdiť ªªªª

3.

krátke stlačenie = vybrať želanú automatickú funkciu  
©£££= Automatická funkcia východu slnka
£££©= Automatická funkcia západu slnka
£©©£= Permanentná ochrana proti prehriatiu
©£©£= Ochrana proti prehriatiu závislá od ročného obdobia
©©©©= Zrušenie automatickej funkcie

©£££

4.  dlhé stlačenie = výber potvrdiť ¢¢¢¢

5.  krátke stlačenie = výberom tohto kanálu bude  
automaticky aktivovaný
¢£££ = kanál 1     ££¢£ = kanál 3
£¢££ = kanál 2     £££¢ = kanál 4

¢¢¢¢ = všetky kanály

¢£££

6.  dlhé stlačenie = výber potvrdiť ªªªª

7. Aktivovanie ukončené ©£££

8.

 Ďalšie možnosti:
1)  dlhé stlačenie – proces opakovať
2)  krátke stlačenie – k ďalšiemu výberu funkcie menu
3)  2xdlhé stlačenie príp. 25sekund žiadne potvrdenie = 
ukončenie inštalačného režimu 

2. Aktivácia želanej automatickej funkcie
Po aktivácii automatickej funkcie, spozná Itec tienenie po fáze nastavenia max.36 
hodín samostatne, každú aktivovanú automatickú funkciu, východ slnka, západ 
slnka alebo prehriatie miestnosti.
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Nastavenie diaľkového ovládača z tienenia

1. Zvoliť v menu výber funkcie £©©©

2.
 dlhé stlačenie = výber potvrdiť 

Proces hľadania začatý 
ªªªª

3. Pri nájdení nejakej žalúzie, blikne prvá LED ©£££. Ak 
sa nenájde žiadna žalúzia, ovládanie sa vráti na 1.Zvoliť v 
menu výber funkcie £©©©.

©£££

4.  krátke stlačenie = umožňuje všetky nájdené žalúzie 
zapnúť a vybranú zvoliť.

Ovládač zoradí žalúzie:
©£££ = žalúzia  1     £££© = žalúzia  4
£©££ = žalúzia  2     ©££© = žalúzia  5
££©£ = žalúzia  3     £©£© = žalúzia  6 …

Aktívnu žalúziu tlačidlom  príp.  preskúšať !

©£££

5.  dlhé stlačenie = výber potvrdiť ©£££

6.  krátke stlačenie = voľby kanálu

©£££ = kanál 1     ££©£ = kanál 3
£©££ = kanál 2     £££© = kanál 4

©£££

7.  dlhé stlačenie = výber potvrdiť
Proces nastavenia začatý ªªªª

8. Možné hlásenia:

©©©© = Ok

LED blikajú ª£££/£££ª (od 1 po 4) =  
bez spojenia/chyba, postup opakovať

LED blikajú = ªª££/££ªª (od 1,2 po 3,4) = 
pamäť ovládača je plná, diaľkový ovládač alebo kanál vymazať

©©©©

9.
 krátke stlačenie = naprogramovanie je potvrdené. 

Opäť sa nachádzame v 1.Zvoliť v menu výber funkcie.
£©©©

10.

Ďalšie možnosti:
1)  dlhé stlačenie = proces opakovať
2)  krátke stlačenie = k ďalšiemu výberu funkcie menu
3)  dlhé stlačenie príp. 25 sekúnd bez potvrdenia = 
ukončenie inštalačného režimu
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4. Vymazanie diaľkového ovládača z tienenia

1. Zvoliť v menu výber funkcie ©£©©

2.
 dlhé stlačenie = výber potvrdiť

Proces hľadania začatý 
ªªªª

3. Pri nájdení nejakej žalúzie, blikne prvá LED ©£££. Ak 
sa nenájde žiadna žalúzia, ovládanie sa vráti na 1.Zvoliť v 
menu výber funkcie £©©©.

©£££

4.  krátke stlačenie = umožňuje všetky nájdené žalúzie 
zapnúť a vybranú zvoliť.

Ovládač zoradí žalúzie:
©£££ = žalúzia  1     £££© = žalúzia  4
£©££ = žalúzia  2     ©££© = žalúzia  5
££©£ = žalúzia  3     £©£© = žalúzia  6 …

Aktívnu žalúziu tlačidlom  príp.  preskúšať!

©£££

5.  dlhé stlačenie = výber potvrdiť ©£££

6.  krátke stlačenie = zvoliť naprogramovanú žalúziu

a) £©©£ = vymazanie vysielača ktorým sa žalúzia 
ovláda        
b) ©££© = vymazanie všetkých diaľkových 
ovládačov, ktoré sú v tienení zadané

£©©£

©££©

7.
 dlhé stlačenie = výber potvrdiť

Proces vymazania začatý
ªªªª

8. Možné hlásenia:

©©©© = Ok

LED blikajú ª£££/£££ª (od 1 po 4) =  
bez spojenia/chyba, postup opakovať

©©©©

9.
 krátke stlačenie = naprogramovanie je potvrdené. 

Opäť sa nachádzame v  1.Zvoliť v menu výber funkcie.
©£©©

10.

Ďalšie možnosti:
1)  dlhé stlačenie = proces opakovať
2)  krátke stlačenie = k ďalšiemu výberu funkcie menu
3)  dlhé stlačenie príp. 25 sekúnd bez potvrdenia = 
ukončenie inštalačného režimu

K
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5. a) Vymazanie kanálu z tienenia 

1. Zvoliť v menu výber funkcie ©©£©

2.  dlhé stlačenie = výber potvrdiť 

3.  krátke stlačenie = výber kanálu, ktorý má byť zo všetkých 
tienení vymazaný
©£££ = kanál 1     ££©£ = kanál 3
£©££ = kanál 2     £££© = kanál 4

©£££

4.
 dlhé stlačenie = výber potvrdiť

Proces vymazania začatý
ªªªª

5. Proces vymazania ukončený ©©©©

6.
 krátke stlačenie = naprogramovanie je potvrdené. 

Opäť sa nachádzame v 1.Zvoliť v menu výber funkcie.
©©£©

7.

Ďalšie možnosti:
1)  dlhé stlačenie = proces opakovať
2)  krátke stlačenie = k ďalšiemu výberu funkcie menu
3)  dlhé stlačenie príp. 25 sekúnd bez potvrdenia = 
ukončenie inštalačného režimu 

5. b) Tienenie skryť
Táto funkcia spôsobuje, že pri procese vyhľadávania tienenia nebude možné 
dané tienenie nájsť aby sa zabránilo nežiadúcemu načítaniu.

1. Zvoliť v menu výber funkcie ©©£©

2.  dlhé stlačenie = výber potvrdiť 

3.  krátke stlačenie = výber kanálu, ktorý by mal  
byť skrytý (neviditeľný)
©£££ = kanál 1     ££©£ = kanál 3
£©££ = kanál 2     £££© = kanál 4

©£££

4.  dlhé stlačenie = proces je začatý ªªªª

5. Proces je ukončený (bliká zvolené LED) ©£££

6.
 krátke stlačenie = funkcia ukončená 

Opäť sa nachádzame v 1. Zvoliť v menu výber funkcie
©©£©

7.

Ďalšie možnosti:
1)  dlhé stlačenie = proces opakovať
2)  krátke stlačenie = k ďalšiemu výberu funkcie menu
3)  dlhé stlačenie príp. 25 sekúnd bez potvrdenia =  
ukončenie inštalačného režimu
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5. c) Tienenie zobraziť 

Táto funkcia môže byť vykonaná len s diaľkovým ovládačom, s ktorým bolo 
tienenie skryté. Ak nie je viac toto diaľkové ovládanie dostupné, môže sa to 
vykonať pomocou stlačenia servisného tlačidla na plošnom spoji v jednotke 
motora. K tomu je potrebné vybrať tienenie z krídla. 

1. Zvoliť v menu výber funkcie ©©£©

2.  dlhé stlačenie = výber potvrdiť 

3.  krátke stlačenie = výber kanála, ktorý má byť odbloko
vaný
©£££ = kanál 1     ££©£ = kanál 3
£©££ = kanál 2     £££© = kanál 4

©£££

4.   dlhé stlačenie = začína proces odblokovania ªªªª

5. Proces je ukončený (bliká zvolené LED) ©£££

6.
 krátke stlačenie = funkcia ukončená 

Opäť sa nachádzame v 1. Zvoliť v menu výber funkcie
©©£©

7.

Ďalšie možnosti:
1)  dlhé stlačenie = proces opakovať
2)  krátke stlačenie = k ďalšiemu výberu funkcie menu
3)  dlhé stlačenie príp. 25 sekúnd bez potvrdenia = 
ukončenie inštalačného režimu 
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6. Nastavenie kanálu po zapnutí standby 

Po zapnutí vysielača zo Standby :
a) je vždy aktívny prvý kanál
b) je aktívny naposledy zvolený kanál
c) sú vždy aktívne všetky kanály

1. Zvoliť v menu výber funkcie ©©©£

2.  dlhé stlačenie = výber potvrdiť 

3.  krátke stlačenie = výber zvoleného režimu 
££©© = a) vždy aktívny prvý kanál po standby
£©£© = b) posledný aktívny kanál po standby
©££© = c) všetky kanály aktívne po standby 

££©©

4.  dlhé stlačenie = výber potvrdiť ©©©©

5.
 krátke stlačenie = naprogramovanie je potvrdené 

Opäť sa nachádzame v 1. Zvoliť v menu výber funkcie
©©©£

6.

Ďalšie možnosti:
1)  dlhé stlačenie = proces opakovať
2)  krátke stlačenie = k ďalšiemu výberu funkcie v menu
3)  dlhé stlačenie príp. 25 sekúnd bez potvrdenia =  
ukončenie inštalačného režimu



36 37

SK

7. a) Nastavenie dĺžky chodu tienenia 

1. Zvoliť v menu výber funkcie £©©£

2.  dlhé stlačenie = výber potvrdiť ©©©©

3.  krátke stlačenie = výber tienenia, ktoré chceme nastaviť. 
Tienenie musí byť predtým zadané.

©£££ = kanál 1      ££©£ = kanál 3
£©££ = kanál 2      £££© = kanál 4

©£££

4.  dlhé stlačenie = potvrdiť kanál ¢ LED bliká po výbere 
rýchlejšie

ª£££

5. Tlačidlom  alebo  spustiť žalúziu k želanému spodnému 
bodu ¢ dlhým stlačením  polohu potvrdiť.

6. Žalúzia ide sama smerom hore k hornej koncovej pozícii  
hodnota bude uložená.

ªªªª

7.

Zvolená LED bliká ¢   krátkym stlačením potvrdiť.  
DÔLEŽITÉ : počkať, pokiaľ žalúzia vyjde do horného konco
vého bodu kde sa zastaví, potom krátkym stlačením tlačidla 

 potvrdiť. 

ª£££

8.

Ďalšie možnosti:
1)  dlhé stlačenie = proces opakovať
2)  krátke stlačenie = k ďalšiemu výberu funkcie v menu
3)  dlhé stlačenie príp. 25 sekúnd bez potvrdenia =  
ukončenie inštalačného režimu
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7. b) Kalibrovanie hornej koncovej pozície tienenia

Táto funkcia je potrebná, ak sa tienenie v normálnej prevádzke nevytiahne 
kompletne do hornej pozície.

1. Zvoliť v menu výber funkcie £©©£

2.  dlhé stlačenie = výber potvrdiť 

3.  krátke stlačenie = výber tienenia, ktorému má byť  
kalibrovaná horná koncová pozícia. Tienenie musí byť 
predtým zadané. 
©£££ = kanál 1      ££©£ = kanál 3
£©££ = kanál 2      £££© = kanál 4

©£££

4. Tlačidlo  dlhé stlačenie
Tienenie vyjde hore 
DÔLEŽITÉ: Počkať, pokiaľ tienenie vyjde do hornej koncovej 
pozície kde sa zastaví, potom krátkym stlačením tlačidla  
potvrdiť.

©£££

5.
 krátke stlačenie = funkcia ukončená. 

Opäť sa nachádzame v 1. Zvoliť v menu výber funkcie
£©©£

7.

Ďalšie možnosti:
1)  dlhé stlačenie = proces opakovať
2)  krátke stlačenie = k ďalšiemu výberu funkcie menu
3)  dlhé stlačenie príp. 25 sekúnd bez potvrdenia =  
ukončenie inštalačného režimu

£©©£
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8. Aktivácia funkcie opakovania(Repeater) na diaľkovom vysielači.

Táto funkcia je potrebná k dosiahnutiu ovládania tienenia, ktoré sú mimo  
dosahu diaľkového vysielača. Vysielací signál je ďalej posielaný z tienenia. 
 
1. Zvoliť v menu výber funkcie ££©©

2.  dlhé stlačenie = výber potvrdiť 

3.  krátke stlačenie= výber funkcie opakovania (Repeater)  
©ªª© = a) tienenia do 06/13 * 
©££© = b) bez funkcie opakovanie (Repeater) 
©§£© = c) vysielací signál je ďalej odosielaný zo 
                          všetkých riadených tienení pomocou  
                          tohto vysielača
©§§© = d) vysielací signál sa ďalej odosiela zo 
                          všetkých tienení

©ªª©

4.  dlhé stlačenie = výber potvrdiť ©©©©

5.
 krátke stlačenie = naprogramovanie je potvrdené 

Opäť sa nachádzame v 1. Zvoliť v menu výber funkcie
££©©

5. Ďalšie možnosti:
1)  dlhé stlačenie = proces opakovať
2)  krátke stlačenie = k ďalšiemu výberu funkcie menu
3)  dlhé stlačenie príp. 25 sekúnd bez potvrdenia =  
ukončenie inštalačného režimu 

Tienenie nadobudnuté do 06/13 = Hardware RZINT01 (bez funkcie opakovania -repeater).  

Pri novom type vysielača v tienení od 07/13 musí byť zvolený bod „3a", aby bola zabezpečená jeho funkčnosť. 

Tienenie od 07/13 = Hardware RZINT02 – funkcie ako vyššie opísané.

*
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Gomb Funkció

Választó gomb

Felfelé gomb

Lefelé gomb

Program gomb

LED villog

1. LED világít ©£££

2. LED világít £©££

3. LED világít ££©£

4. LED világít £££©

Összes LED világít ©©©©

LED futófény
(mindkét irányba)

ªªªª

LED futófény
(balról jobbra)

¦¦¦¦

LED futófény
(jobbról balra)

§§§§

I-tec árnyékolás rádióadójának áttekintése

LED világít

1. LED világít ¢£££

2. LED világít £¢££

3. LED világít ££¢£

4. LED világít £££¢

mindegyik LED 
világít

¢¢¢¢

LED STÁTUSZOK

= hátoldal  
installációs 

mód

= előoldal 
kezelői mód
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Csatorna választás   

 röviden nyomni Aktív csatorna megmutatása

 röviden nyomni Csatorna váltás

 hosszan nyomni Csatorna direkt választása

Árnyékolás mozgatása  vagy 

 röviden nyomni  Árnyékoló felfelé mozog

 röviden nyomni  Árnyékoló lefelé mozog

 vagy  röviden nyomni Árnyékoló megáll

Lamellák billentése    vagy 

 vagy  lenyomva tartani   A lamellák folyamatosan mozognak, amíg a 
billenytű lenyomva marad

Egyéni fixpozíció  

 egyszerre nyomni Árnyékoló felmegy a programozott egyéni 
pozíciójába

MŰKÖDÉSI MÓD

Az árnyékolást a Működési módnál állítjuk be. Itt történik minden mozgás és  
állítás. A Működési módnál lehet az automatika funkciót is indítani vagy  
szüneteltetni. Egyéni fix pozíciókat is be lehet állítani. 

Automata funkció szüneteltetése 

1.
  egyidejűleg hosszan nyomva tartani = kiválasztást 

megerősíteni
§§§§

2. Automata funkciók deaktiválva ©£££

Automata fukció indítása 

1.
  egyidejűleg hosszan nyomva tartani = kiválasztást 

megerősíteni
¦¦¦¦

2. Automata funkció aktiválva ©©©©

Egy fix pozíció gyárilag be van állítva: árnyékolás lent, reluxánál 50 %os 
átláthatóság. 

H

A túlmelegedés elleni védelem kezdete és vége 
Ha ön aktiválja a túlmelegedés elleni automata funkciót,a   vagy  
billentyűkkel ezt a funkciót a következő napig megszakítja.

Gyárilag az automatika funkció nincsen beállítva. Ezt a Beállítások  
üzemmódban kell aktiválni. 
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Programozási utasítás

Áttekintés funkció választó menü
 röviden nyomni – Egyes menük kiválasztása 
 hosszan nyomni – Kiválasztott menük aktiválása

Ha 25 mpig nem nyomja meg a választó vagy egyéb más gombot, akkor a 
rádióadó automatikusan működési módba vált vissza.

Az árnyékolás programozása kizárólag az installációs módban történik. A 
kezelői és az installációs módok között a programozó billentyű hosszú (ca. 2 
mp) nyomva tartásával lehet váltani. Ez a billentyű a rádióadó hátoldalán talál
ható. Ehhez a kezelőpanelt le kell venni az ablakkeretről, illetve a kézi távirányító 
fedelét ki kell nyitni.

BEÁLLÍTÓ MÓD

Napfelkelte megszakítása
Ha aktiválta a napfelkelte funkciót, este a  vagy  billentyű megnyomásával 
a  következő napfelkeltét átugorja, azaz a reluxa nem megy fel a következő 
reggelen automatikusan.

©©££ 1. Az árnyékoló egyéni fix pozíciói 

©©££ 2. A kíválasztott automatika funkció indítása

£©©© 3. Távirányítót az árnyékolásban betanítani 

©£©© 4. Távirányítót az árnyékolásból töröln

©©£© 5. a) Rádiócsatornát az árnyékolásból törölni 
b) árnyékolót láthatatlanra kapcsolni
c)  árnyékolót láthatóra kapcsolni

©©©£ 6. Standby szerinti beállítás

£©©£ 7. a) Az árnyékoló hosszának beállítása
    b) Az árnyékoló felső végállásának beállítása

££©© 8. Repeater funkció aktiválása a távirányítón

43 oldal

43 oldal

44 oldal

45 oldal

46 oldal

46 oldal

47 oldal

48 oldal

49 oldal

50 oldal

51 oldal



42 43

X
1. Az árnyékoló egyéni fix pozíciója

1.
A  vagy  billentyűvel a kívánt végpozícióba, és a kívánt 
lamellaállásba állítani

2. Rádióadó fedelét ki kell nyitni –  hosszan nyomni ©©££

3.  és  billentyűket egyidejűleg nyomva tartani ªªªª

4. A fixpozíció mentése készen van, ha a LEDek nem  
világítanak

©©££

5.

Tovább vezető lehetőségek:
1)  röviden megnyomni = a következő funkció kiválasztó menühöz
2)  hosszan nyomva tartani, ill. 25 mpig semmiféle érintés 
= az intsllációs mód lezárása

H

1. Funkció kiválasztó menüt kiválasztani ©©££

2.  hosszan nyomni = kiválasztást megerősíteni ªªªª

3.

röviden nyomni = kiválasztott automatikát kiválasztani  
©£££= napfelkelte automatika
£££©= naplemente automatika
£©©£= folyamatos túlmelegedés elleni védelem
©£©£= évszakfüggő túlmelegedés elleni védelem
©©©©= automatika funkciók törlése

©£££

4.  hosszan nyomni = kiválasztás megerősítése ¢¢¢¢

5.  röviden nyomni = annak a csatornának a kiválasztása, 
aminek az automatikáját aktiválni akarjuk
¢£££ = 1-es csatorna   ££¢£ = 3-es csatorna
£¢££ = 2-es csatorna   £££¢ = 4-es csatorna

 ¢¢¢¢ = mindegyik csatorna

¢£££

6.  hosszan nyomni = kiválasztást megerősíteni ªªªª

7. Az aktiválás befejeződött ©£££

8.

További lehetőségek: 
1)  hosszan nyomni = folyamat ismétlése. 
2)  röviden nyomni = a következő funkció választó menübe 
3)  2x hosszan nyomni ill. 25 mp. nincs megerősítés = 
beállító módusz bezárása 

2. A kiválasztott automatika funkció indítása
Ha aktiválunk egy automatika funkciót, az Itec árnyékolás a max. 36 órás  
betanulási idő után önállóan felismeri az aktivált automatika funkció szerint a  
naplementét, napfelkeltét vagy a helyiség túlmelegedését. 
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3. Távirányító betanítása az árnyékoláshoz

1. Funkció választó menüt kiválasztani £©©©

2.
 hosszan nyomni = kiválasztást megerősíteni 

Keresési folyamat elindul
ªªªª

3. Ha talál egy reluxát, villog az első LED ©£££. Ha nem 
talál reluxát, visszatér az  1. Funkció kiválasztó menübe 
£©©©

©£££

4.  röviden nyomni = lehetővé teszi, hogy a megtalált reluxát 
átkapcsoljuk, és egyet kiválasszunk.

A rádióadó sorba rendezi az árnyékolókat: 
©£££ = Árnyék.  1     £££© = Árnyék.  4
£©££ = Árnyék.  2     ©££© = Árnyék.  5
££©£ = Árnyék.  3     £©£© = Árnyék.  6 …

Aktív árnyékolót   ill.  ellenőrizni!

©£££

5.  hosszan nyomni = kiválasztást megerősíteni ©£££

6.  röviden nyomni = csatornát választani

©£££ = Csatorna 1     ££©£ = Csatorna 3 
£©££ = Csatorna 2     £££© = Csatorna 4

©£££

7.  hosszan nyomni = kiválasztást megerősíteni
Tanulási folyamat elindul ªªªª

8. Lehetséges üzenetek:

©©©© = Ok

LED villog ª£££/£££ª (1től 4ig) =  
nincs kommunikáció/hiba, folyamatot megismételni.

LED villog = ªª££/££ªª (1,2ről 3,4re) = 
reluxatároló tele, távirányítót vagy csatornát törölni

©©©©

9.
 röviden nyomni = visszajelzést megerősíteni. 

Ismét az 1. Funkció választó menübe jutunk
£©©©

10.

További lehetőségek:
1)  hosszan nyomni = folyamat ismétlése.
2)  röviden nyomni = a következő funkció választó menübe
3)  hosszan nyomni ill. 25 mp. nincs megerősítés = beállító 
módusz bezárása

 
 r

öv
id

en
 m

eg
ny

om
ni

 a
z 

1.
 p

on
tb

a 
le

he
t 

vi
ss

za
té

rn
i



44 45

H

4. Távirányítót az árnyékolásból törölni

1. Funkció választó menüt kiválasztani ©£©©

2.
 hosszan nyomni = kiválasztást megerősíteni

Keresési folyamat elindul 
ªªªª

3. Ha talál egy reluxát, villog az első LED ©£££. Ha nem 
talál reluxát, visszatér az  1. Funkció kiválasztó menübe 
£©©©

©£££

4.  röviden nyomni = lehetővé teszi, hogy a megtalált reluxát 
átkapcsoljuk, és egyet kiválasszunk.

A rádióadó sorba rendezi az árnyékolókat: 
©£££ = Árnyék.  1     £££© = Árnyék.  4
£©££ = Árnyék.  2     ©££© = Árnyék.  5
££©£ = Árnyék.  3     £©£© = Árnyék.  6 …

Aktív árnyékolót   ill.  ellenőrizni!

©£££

5.  hosszan nyomni = kiválasztást megerősíteni ©£££

6.  röviden nyomni = kitanítandó árnyékolót kiválasztani

a) £©©£ = egy adott rádiadó törlése        
b) ©££© = összes távirányító törlése, ami be van 
tanítva az árnyékolásban

£©©£

©££©

7.
 azoknak a távirányítóknak a törlése, amiket az  

árnyékolásban betanítottunk
ªªªª

8. Lehetséges üzenetek:

©©©© = Ok

LED villog ª£££/£££ª (1től 4ig) =  
nincs kommunikáció/hiba, folyamatot megismételni

©©©©

9.
 röviden nyomni = visszajelzést megerősíteni. 

Ismét az 1. Funkció választó menübe jutunk.
©£©©

10.

További lehetőségek:
1)  hosszan nyomni = folyamat ismétlése.
2)  röviden nyomni = a következő funkció választó menübe
3)  hosszan nyomni ill. 25 mp. nincs megerősítés = 
beállító módusz bezárása

 
 rövid

en m
egnyom

ni az 1. p
ontb

a lehet visszatérni



46

5. a) Rádiócsatorna törlése az árnyékolásból 

1. Funkció választó menüt kiválasztani ©©£©

2.  hosszan nyomni = választást megerősíteni 

3.  röviden nyomni = csatornakiválasztás, amit minden 
árnyékolásból törölni kell
©£££ = Csatorna 1     ££©£ = Csatorna 3
£©££ = Csatorna 2     £££© = Csatorna 4

©£££

4.
 hosszan nyomni = kiválasztást megerősíteni

Törlési folyamat elindul
ªªªª

5. Törlési folyamat befejeződött ©©©©

6.
 röviden nyomni = visszajelzést megerősíteni. 

Ismét az 1. Funkció választó menübe jutunk.
©©£©

7.

További lehetőségek:
1)  hosszan nyomni = folyamat ismétlése.
2)  röviden nyomni = a következő funkció választó menübe
3)  hosszan nyomni ill. 25 mp. nincs megerősítés = beállító  
módusz bezárása módusz bezárása.  

1. Funkció kiválasztó menü ©©£©

2.  hosszan nyomni = kiválasztást megerősíteni

3.  röviden nyomni = a csatorna kiválasztása, amelyiket 
láthatatlanná kell kapcsolni
©£££ = Csatorna 1     ££©£ = Csatorna 3
£©££ = Csatorna 2     £££© = Csatorna 4

©£££

4.  hosszan nyomni = a folyamat elindul ªªªª

5. Folyamat lezárul (előtte a kiválasztott LED villog) ©£££

6.
 röviden nyomni = funkciót befejezni 

Újra az 1. Funkció kiválasztó menüben vagyunk.
©©£©

7.

További lehetőségek:
1)  hosszan nyomni = folyamat ismétlése.
2)  röviden nyomni = a következő funkció választó menübe
3)  hosszan nyomni ill. 25 mp. nincs megerősítés = beállító  
módusz bezárása.

5. b) Árnyékolás láthatatlanná tétele
Ezzel a funkcióval az árnyékoló a kereséseknél nem lesz megtalálható és ezzel 
megakadályozza a nem szándékos betanulást. 
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5. c) Árnyékolást láthatóvá állítani 

Ezt a funkciót csak azzal a távirányítóval lehet kivitelezni, amivel az árnyékolást 
láthatatlanná is állítottuk. Ha ez a távirányító már nincsen meg, akkor ezt a 
motoregység platináján a szerviz gombbal lehet megtenni. Ehhez szükséges az 
árnyékolás kiépítése. 

1. Funkció választó menüt kiválasztani ©©£©

2.  hosszan nyomni = választást megerősíteni 

3.  röviden nyomni = csatorna kiválasztása amelyikről az 
árnyékolót le kell programozni.
©£££ = Csatorna 1     ££©£ = Csatorna 3
£©££ = Csatorna 2     £££© = Csatorna 4

©£££

4.   hosszan nyomni = feloldási folyamat indítása. ªªªª

5. Folyamat lezárul (előtte a kiválasztott LED villog) ©£££

6.
 röviden nyomni = funkciót befejezni.  

Ismét az 1. Funkció kiválasztó menüben találjuk magunkat. 
©©£©

7.

További lehetőségek:
1)  hosszan nyomni = folyamat ismétlése.
2)  röviden nyomni = a következő funkció választó menübe
3)  hosszan nyomni ill. 25 mp. nincs megerősítés = beállító  
módusz bezárása.
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6. Csatorna státusz Standby módba állítása 

A távirányító standby módba állítása után: 
a) mindig az első csatorna aktív
b) az utoljára kiválasztott csatorna aktív
c) mindig mindegyik csatorna aktív

1. Funkció kiválasztó menü ©©©£

2.  hosszan nyomni = választás megerősítése 

3.  röviden nyomni = kijelző módusz választása  
££©© = a) Mindig az első csatorna aktív Standby után
£©£© = b) utoljára aktív csatorna Standby után   
©££© = c) Mindegyik csatorna aktív Standby után 

££©©

4.  hosszan nyomni = kiválasztást megerősíteni ©©©©

5.
 röviden nyomni = visszajelzést megerősíteni.  

Újra az 1. Funkció kiválasztó menüben vagyunk
©©©£

5.

További lehetőségek:
1)  hosszan nyomni = folyamat ismétlése.
2)  röviden nyomni = a következő funkció választó menübe
3)  hosszan nyomni ill. 25 mp. nincs megerősítés = beállító  
módusz bezárása.
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7. a) Az árnyékoló hosszának kiválasztása 

1. Funkció választó menüt kiválasztani £©©£

2.  hosszan nyomni = kiválasztás megerősítése ©©©©

3.  röviden nyomni = annak az árnyékolónak a kiválasztása, 
aminek a hosszát be akarjuk állítani. Előtte az árnyékolót be 
kell tanítani. 

©£££ = Csatorna 1      ££©£ = Csatorna 3
£©££ = Csatorna 2      £££© = Csatorna 4

©£££

4.  hosszan nyomni = kiválasztás megerősítése 
Kiválasztás után a LED gyorsabban villog

ª£££

5. A  vagy  gomb lenyomásával a kívánt alsó  
végállást beállítani

6.  hosszan nyomni = kiválasztást megerősíteni  
Az árnyékoló a felső végállásba megy

ªªªª

7.

Kiválasztott LEd villog ¢  röviden nyomni és megerősíteni.  
FONTOS: meg kell várni amíg az árnyékoló eléri a felső 
végállását és megáll, mielőtt  röviden megnyomjuk a 
megerősítést 

ª£££

8.

További lehetőségek:
1)  hosszan nyomni = folyamat ismétlése.
2)  röviden nyomni = a következő funkció választó menübe
3)  hosszan nyomni ill. 25 mp. nincs megerősítés = beállító 
módusz bezárása
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7. b) Az árnyékolás felső végpozíciójának beállítása

Ez a funkció akkor szükséges, ha az árnyékoló normál üzemben nem megy 
teljesen a felső végállásba.
 
1. Funkció választó menüt kiválasztani £©©£

2.  hosszan nyomni = kiválasztás megerősítése  

3.  röviden nyomni = annak az árnyékolónak a kiválasztása, 
aminek a felső végállását be kell állítani. Előtte az árnyékolást 
be kell taníítani.

©£££ = Csatorna 1      ££©£ = Csatorna 3

£©££ = Csatorna 2      £££© = Csatorna 4

©£££

4. A  billentyűt hosszan nyomni
Az árnyékoló felmegy 
FONTOS: Várja meg, amíg az árnyékoló a felső végállásba 
 felmegy és megáll, mielőtt a  rövid megnyomásával 
megerősíti

©£££

5.
 röviden nyomni = funkciót befejezni 

Ismét az 1. funkció kiválasztó menüben vagyunk
£©©£

7.

További lehetőségek:
1)  hosszan nyomni = folyamat ismétlése.
2)  röviden nyomni = a következő funkció választó menübe
3)  hosszan nyomni ill. 25 mp. nincs megerősítés = beállító  
módusz bezárása.



50 51

H

8. Az ismétlő funkció aktiválása a távirányítón

Ezt a funkciót akkor használjuk, amikor az árnyékolókat a távirányító hatókörén 
kívül akarjuk működtetni. A rádiószignált az árnyékoló továbbítja. 

1. Funkció választó menüt kiválasztani ££©©

2.  hosszan nyomni = kiválasztás megerősítése

3.  röviden nyomni = az ismétlő funkció kiválasztása  
©ªª© = a) árnyékolók 2013/06ig* 
©££© = b) nincsen ismétlő funkció 
©§£© = c) rádiószignált az ezzel a távirányítóval 
                          működtethető árnyákolók vezetik tovább
©§§© = d) a rádiószignált mindegyik árnyékoló  
                          továbbvezeti

©ªª©

4.  hosszan nyomni = kiválasztást kiválasztani ©©©©

5.
 röviden nyomni = visszajelzést megerősíteni. 

Ismét az 1. funkció kiválasztó menüben van.
££©©

6. További lehetőségek:
1)  hosszan nyomni = folyamat ismétlése.
2)  röviden nyomni = a következő funkció választó menübe
3)  hosszan nyomni ill. 25 mp. nincs megerősítés = beállító 
módusz bezárása. 

Megszerzett árnyékolók 2013/06-ig = Hardware RZINT01 (ismétlő funkció nélkül)

Egy új távirányító 2013/07 hótol történő megszerzésénél a "3a" pontot kell választani, hogy a megszokott 

szolgáltatást nyújtsa.

Árnyékolós 2013/07 után = hardware RZINT02 - funkciók a fent megadottak szerint

*
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