
PRZE£¥CZNIK PPKR-311

Zasady bezpieczeñstwa

- Przed przyst¹pieniem do monta¿u nale¿y zapoznaæ siê z poni¿sz¹ instrukcj¹.
- Instalacja musi byæ wykonana przez uprawnionego elektryka postêpuj¹cego zgodnie z normami bezpieczeñstwa.
- Tylko upowa¿niony personel mo¿e wymieniaæ przewód zasilaj¹cy.
- Unikaæ kontaktu z jakimikolwiek p³ynami.
- Ewentualna ingerencja w wyrób lub z³e pod³¹czenie mo¿e spowodowaæ zagro¿enie dla zdrowia lub ¿ycia.   
  Przypadki takiej ingerencji nie s¹ objête gwarancj¹.
- Prze³¹cznik uruchamiaj¹cy silnik powinien byæ zamontowany na wysokoœci nie wiêkszej ni¿ 1,8 m od pod³o¿a       
  w miejscu, z którego mo¿na obserwowaæ ruch rolety.
- Nie pozwalaæ dzieciom na bawienie siê urz¹dzeniami steruj¹cymi silnikiem.
- Podczas u¿ytkowania nale¿y kontrolowaæ instalacjê pod k¹tem oznak zu¿ycia lub uszkodzenia przewodów. 
  W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia nie nale¿y u¿ywaæ urz¹dzenia.
- Na czas czynnoœci remontowo-konserwacyjnych (czyszczenie okien lub œcian) nale¿y zabezpieczyæ silnik przed 
  przypadkowym uruchomieniem rolety (od³¹czyæ od zasilania).
- W czasie kontroli lub napraw urz¹dzenie powinno byæ od³¹czone od Ÿróde³ zasilania.

Prze³¹cznik PPKR 311 posiada mo¿liwoœæ sterowanie silnika rurowego przyciskami GÓRA, STOP, DÓ£, a tak¿e 
dziêki wbudowanemu odbiornikowi radiowemu umo¿liwia sterowanie silnika przy pomocy pilota PR-15 D i PR-15 
DT. Jeden odbiornik zapamiêtuje do 20 kana³ów pilotów, a jeden kana³ pilota mo¿e sterowaæ maksymalnie 20 
odbiornikami (prze³¹cznikami).
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PRZYCISK 
PROGRAMOWANIA + 
DIODA SYGNALIZACYJNA

Dane techniczne:                                      
Napiêcie 230 V
Czêstotliwoœæ pracy 433,92 MHz 
Zasiêg w terenie otw. Do 200 m
Zasiêg w pomieszcz. Do 30 m

PORTOS
ul. Z³ota 71, 62-800 Kalisz

Dzia³ sprzeda¿y:
tel. 62 768 40 20, 23, 31

fax 62 768 40 25
Dzia³ marketingu:
tel. 62 768 40 26, 48

fax 62 768 40 39
e-mail: info@portosrolety.plwww.portosrolety.pl



Dodawanie nowego pilota:

Pod³¹cz prze³¹cznik do pr¹du 
Wybierz w pilocie kana³, który chcesz zaprogramowaæ. 
Ø Naciœnij przycisk programowania na prze³¹czniku. Zacznie migaæ dioda sygnalizacyjna. 
Ø Naciœnij przycisk stop na prze³¹czniku. Dioda sygnalizacyjna zacznie migaæ powoli.
Ø Naciœnij przycisk GÓRA na pilocie. Dioda powinna mign¹æ i zgasn¹æ, oznacza to, ¿e kana³ jest 

zaprogramowany.

Kasowanie jednego kana³u

Na wyœwietlaczu pilota ustaw zaprogramowany wczeœniej kana³.
Ø Naciœnij przycisk programowania na prze³¹czniku. Zacznie migaæ dioda sygnalizacyjna. 
Ø Naciœnij przycisk stop na prze³¹czniku. Dioda sygnalizacyjna zacznie migaæ powoli. 
Ø Naciœnij przycisk DÓ£ na pilocie. Dioda powinna mign¹æ i zgasn¹æ, oznacza to, ¿e kana³ jest skasowany. 

Kasowanie wszystkich kana³ów

Ø Naciœnij jednoczeœnie przyciski DÓ£ i STOP na prze³¹czniku i trzymaj przez 6 sekund. 
Ø Dioda sygnalizacyjna powinna mign¹æ i zgasn¹æ.  Wszystkie kana³y zosta³y skasowane.

Prze³¹czenie miêdzy trybem  z podtrzymania i bez podtrzymania 

Prze³¹cznik ma mo¿liwoœæ dzia³ania w dwóch trybach: 

Tryb z podtrzymaniem

Naciœniêcie i puszczenie przycisku GÓRA lub DÓ£ powoduje uruchomienie zaprogramowanej funkcji silnika 
(otwieranie lub zamykanie rolety). Silnik bêdzie dzia³a³ tak d³ugo, a¿ ca³kowicie zamknie lub otworzy roletê. 

Tryb bez podtrzymania 

Naciœniêcie i przytrzymanie przycisku GÓRA lub DÓ£ powoduje uruchomienie zaprogramowanej funkcji silnika 
(otwieranie lub zamykanie rolety). Silnik bêdzie dzia³a³ tylko wtedy gdy trzymamy wciœniêty przycisk. Puszczenie 
przycisku powoduje przerwanie pracy silnika. Je¿eli przycisk przytrzymamy d³u¿ej ni¿ 2 sekundy silnik zacznie dzia³aæ 
tak jak w trybie z podtrzymaniem, czyli do ca³kowitego zamkniêcia lub otworzenia rolety. 

Prze³¹czanie pomiêdzy poszczególnymi trybami wykonujemy w nastêpuj¹cy sposób:
Ø Naciœnij jednoczeœnie przyciski GÓRA i STOP na prze³¹czniku i trzymaj przez 6 sekund. 
Ø Dioda sygnalizacyjna powinna mign¹æ i zgasn¹æ.  

Zmiana ustawienia trybu dzia³ania prze³¹cznika zosta³a zakoñczona. 

Uwaga!
Przerwa pomiêdzy naciœniêciem poszczególnych przycisków nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 10 sekund. W przeciwnym 
razie prze³¹cznik wyjdzie z trybu programowania.

WA¯NA INSTRUKCJA DOTYCZ¥CA BEZPIECZEÑSTWA.
OSTRZE¯ENIE - POSTÊPOWANIE WED£UG NINIEJSZEJ INSTRUKCJI 

JEST ISTOTNE DLA BEZPIECZEÑSTWA OSÓB.

ZACHOWAJ TÊ INSTRUKCJÊ.


