
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Provozní / Status LED 1.
LED kanály 1 – 5 2.
Směrové tlačítko 3.

Tlačítko STOP 4.
Směrové tlačítko 5.

Tlačítko volby kanálu 6.
Přepínač Auto/Manu 7.

MonoTec 868      QuinTec 868
UniTec 868      AstroTec 868

Tlačítko automatické režimu AUTO
LED automatického režim
LED manuálního režim
Tlačítko manuálního režimu MAN
Posuvník - Slider

LED jednotlivých kanálů 1-6
Tlačítka volby kanálu 1-6
Směrové tlačítko (NAHORU)
Tlačítko STOP
Směrové tlačítko (DOLU)

Přehled ovladačů elero

    MonoTel2  VarioTel2    Multitel2  TempoteTel2   MonoCom    MonoCom Slide     VarioCom    VarioCom Slide

Význam ovládacích tlačítek :

Uživatelský návod k ovládání stínící techniky dálkovými ovladači

Vysílače pro dálkové ovládání stínící techniky

Dálkové ovládání v systému "elero ProLine2" je založeno na přenosu rádiového signálu mezi 
vysílačem a přijímačem.
Zařízení využívající obousměrný režim komunikace poskytují zpětnou vazbu o provedení příp.stavu 
zařízení zpět do vysílače a vizualizaci na LED indikátoru, LCD displeji, případně ve vhodné aplikaci.
Použitý kmitočet 868 MHz elero protokol zajišťují pohodlné, spolehlivé a bezpečné ovládání všech 
propojených zařízení.

Bližší informace najdete v samostatných návodech k příslušným ovladačům, přijímačům a pohonům 
s integrovanými přijímači.
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AUTO

MANU

Přepínání automatického / manuálního provozního režimu VarioTel2

Uživatelský návod k ovládání stínící techniky dálkovými ovladači

Volba kanálu

Červená rychle bliká Slabé baterie

Oranžová poté zelená Kanál je nastaven a přijímač obdržel signál.
Ooranžová poté červená Kanál je nastaven a jeden z přijímačů signál neobdržel.
Oranžová nebo zelená bliká 
opakovaně,
poté po 6 sekundách červená Kanál (vysílač) není nikam naprogramovám.
Oranžová a zelená střídavě,
poté červená

Oranžová bliká Kanál (vysílač) není naprogramován v žádném přijímači.
Oranžová poté zelená Kanál (vysílač) pracuje obousměrně a přijímač obdržel signál

Zelená
Kanál (vysílač) pracuje v jednosměrném režimu. 
Probíhá vysílání signálu

Pokud se zvolené kanály nacházejí v provozním režimu „Auto“, svítí Auto LED ⑨ zeleně.
Pokud se zvolné kanály nacházejí v provozním režimu „Man“, svítí Man LED ⑩ červeně.
Pokud jsou zvolené kanály zčásti v provozním režimu „Auto“ a zčásti v provozním režimu „Man”, 
svítí Auto LED ⑨ a Man LED ⑩ stejně oranžově.

Indikace stavu :

Indikace Význam

Při stisknutí jakéhokoliv tlačítka vysílače zobrazí indikátor provozního režimu aktuální stav.
Automatický režim LED : svítí zeleně, manuální režim – LED svítí červeně.
Pro přepnutí aktuálního režimu stiskněte na cca. 2 sec. tlačítko volby kanálu, dokud se barva 
indikátoru nezmění na požadovaný režim.

Přepínání automatického / manuálního provozního režimu MonoCom/VarioCom/Slide
Tlačítka AUTO⑧   MAN⑪
Pro zjištění aktuálního režimu stiskněte krátce tlačítko. Ovladač vyšle dotaz na skutečný stav.
Dlouhý stisk tlačítka aktivuje příslušný provozní režim.

Přepínání provozního režimu stínícího prvku

Přijímače a pohony s přijímači lze ovládat v automatickém nebo manuálním režimu (AUTO / 

V automatickém režimu reagují přijímače na povely všech ovladačů přenosných i nástěnných , na 
povely od všech automatik povětrnostních i časových a na automatické povely od řídích jednotek 
"Centero".V manuálním režimu reagují přijímače na ručně zadávané povely všech ovladačů (stiskem tlačítek - 
NAHORU  STOP  DOLU) případně na ručně zadávané povely z aplikace "Centero".

Automaticky spouštěné povely (sluneční automatiky, časové automatiky, scénáře z Centero apod. 
nejsou v manuální režimu prováděny.

Prioritní povely automatik "vítr", "déšť" jsou provedeny i v manuálním režimu (MAN).

Aktivovaný kanál je signalizován svitem příslušné zelenou LED pro indikaci stavu.
Lze aktivovat i více kanálů současně stiskem odpovídajících tlačítek volby kanálu.
Dlouhým stiskem libovolného tlačítka volby kanálů (1 až 6): Budou vybrány všechny nižší kanály, 
včetně kanálu stisknutého tlačítka volby kanálu.

Dlouhým stiskem tlačítka volby kanálu 6 budou vybrány všechny ovladače současně a následný 
povel bude vyslán do všech odpovídajících pohonů/přijímačů (obdoba centrálu).

Volba kanálu ovladače VarioTel2
Krátkým stiskem tlačítka volby kanálu přepínejte kanál, zvolený kanál je indikován svitem 
odpovídající zelené LED mezikruží ukazatele kanálu.
Svit všech 5 LED indikuje volbu centrální kanálu a ovladač ovládá všechny kanály společně.

Volba kanálu ovladače - VarioCom a VarioCom Slide
Krátkým stiskem tlačítka pro volbu kanálu (1..6) bude aktivován / deaktivován jednotlivý kanál.
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Rolety, markýzy, látkové rolety

Žaluzie

Běžné denní ovládání

Pokud je naprogramováno naklopení lamel žaluzie, pouze překlopí lamely do 
přednastaveného úhlu.

Naklopení lamel žaluzie - - MonoCom Slide a VarioCom Slide Slide
Potažením prstu v posuvníku "Slider" (žlábku) ⑫ na přední straně ovladače 
směrem nahoru nebo dolu dojde ke krokovému naklápění lamel žaluzie v daném 
směru.

Zastavení pohybu stínícího prvku
Stiskněte tlačítko STOP, pohon se zastaví.

Při krátkém stisku směrového tlačítka NAHORU ▲ žaluzie krokuje ve směru 
nahoru pro nastavení naklopení lamel.

Přesunutí do mezipolohy 1 (pokud je na stínícím prvku naprogramována)
Stiskněte dvakrát krátce tlačítko DOLU ▼, pohon jede sníženou rychlostí do 
uložené mezipolohy (pokud není naprogramována jede do dolní koncové polohy).
Pokud je naprogramováno také naklopení lamel žaluzie, překlopí po zastavení 
lamely do přednastaveného úhlu.

Přesunutí do mezipolohy "2" (pokud je na stínícím prvku naprogramována)
Stiskněte dvakrát krátce tlačítko NAHORU ▲, pohon jede sníženou rychlostí do 
uložené mezipolohy (pokud není naprogramována jede do horní koncové polohy).

Stiskněte dvakrát krátce tlačítko NAHORU ▲, pohon jede sníženou rychlostí 
uloženou mezipolohu 2 (pokud není naprogramována jede do horní koncové polohy).

Přesunutí do spodní koncové polohy
Stiskněte a přidržte směrové tlačítko DOLU ▼ (cca. 2 sec.), dokud se krátce 
nerozsvítí indikátor stavu. Zařízení se přesune do dolní koncové polohy.
Při krátkém stisku směrového tlačítka DOLU ▼ žaluzie krokuje ve směru dolu pro 
nastavení naklopení lamel.

Přesunutí do horní koncové polohy
Stiskněte a přidržte tlačítko NAHORU ▲ (cca. 2 sec.), dokud se krátce nerozsvítí 
indikátor stavu. Závěs se přesune do horní koncové polohy.

Krátce stiskněte tlačítko DOLŮ. Závěs se přesune do spodní koncové polohy / 
markýza se zcela vysune.

Přesunutí do horní koncové polohy
Krátce stiskněte tlačítko NAHORU. Závěs se přesune do horní koncové polohy / 
markýza se zasune.

Přesunutí do mezipolohy "1" (pokud je na stínícím prvku naprogramována)
Stiskněte dvakrát krátce tlačítko DOLU ▼, pohon jede sníženou rychlostí na 
uloženou mezipolohu 1 (pokud není naprogramována jede do dolní koncové polohy).

Přesunutí do mezipolohy "2" (pokud je na stínícím prvku naprogramována)

Uživatelský návod k ovládání stínící techniky dálkovými ovladači

Přesunutí do spodní koncové polohy
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Baterie : 2 x LR06 (AA Mignon) Baterie : 2 x LR06 (AA Mignon)

- odšroubujte kryt na spodní straně

- vyměňte baterie, pozor na polaritu

- znovu přišroubujte kryt

Baterie : 2 x LR03 (AAA) Baterie 3Vss  CR 2032

Pouzdro baterie

UniTec/AstroTec MonoTec / QuinTec

zadní strana

    MonoTel2, VarioTel2, Multitel2, TempoteTel2   MonoCom, MonoCom Slide, VarioCom, VarioCom Slide

Výměna baterií :

- sejměte zadní kryt zatlačením zámku
         na spodní části a odklopením

- vyměňte baterie ⑮
         pozor na polaritu

- kryt nasaďte shora na výstupky
         a dotlačte až zapadne zámek

Stiskněte tlačítko NAHORU ▲ a držte. V okamžiku kdy bude dosaženo požadované mezipolohy 
stiskněte současně tlačítko STOP ■ . Závěs se zastaví, na vysílači se krátce rozsvítí stavová LED 
kontrolka.
Mezipoloha je naprogramovaná.

Vymazání mezipolohy 2
Stiskněte současně tlačítko NAHORU ▲ a STOP ■ a držte cca 3sec.
Stavová LED kontrolka se krátce rozsvítí.
Mezipoloha je vymazaná.

Mezipoloha je naprogramovaná.

Vymazání mezipolohy 1
Stiskněte současně tlačítko DOLU ▼ a STOP ■ a držte cca 3sec.
Stavová LED kontrolka se krátce rozsvítí.
Mezipoloha je vymazaná.

Naprogramování mezipolohy 2
Předpoklad : Závěs se nachází v dolní koncové poloze

vnitřní stínění libovolná mezipoloha mezi horní a dolní koncovou polohou

Naprogramování mezipolohy 1
Předpoklad : Závěs se nachází v horní koncové poloze

Stiskněte tlačítko DOLU ▼ a držte. V okamžiku kdy bude dosaženo požadované mezipolohy (viz 
typy mezipoloh) stiskněte současně tlačítko STOP ■ . Závěs se zastaví, na vysílači se krátce 
rozsvítí stavová LED kontrolka.

rolety větrací poloha - otevření větracích štěrbin, libovolná poloha
markýzy napnutí látky plně otevřené markýzy krátkým pohybem směrem ▲
žaluzie naklopení lamel - pootevření lamel krátkým pohybem směrem ▲

rolety, markýzy
libovolná mezipoloha mezi horní a dolní koncovou polohoužaluzie

vnitřní stínění

Mezipoloha 2 popis :

Uživatelský návod k ovládání stínící techniky dálkovými ovladači

Nastavení uživatelských mezipoloh

Radiové pohony umožňují nastavení uživatelských mezipoloh
Předpoklad: Rádiový pohon / přijímač má naprogramován uživatelský vysílač.

Typy mezipoloh :
Mezipoloha 1 popis, použití :
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