
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA MODUŁU R.F.
TS460A, TS700A, TS1000A 

Użytkowanie modułu R.F 

• Podłącz zasilacz i silnik mechanizmu podnoszenia do modułu R.F.  
Dwie różne wtyczki umożliwiają podłączenie tylko w prawidłowy sposób. 

• Po podłączeniu wtyczek do modułu R.F. i podłączeniu zasilacza do sieci zaświeci 
się niebieska lampka (Blue light). 

• Naciskając przyciski pilota zdalnego sterowania podnośnik zacznie się podnosić  
i opuszczać. 

• Aby zatrzymać ruch podnośnika jeden z przycisków musi zostać wciśnięty. 

Funkcja uczenia 

• Gdy moduł R.F. nie odpowiada podczas naciskania przycisków pilota zdalnego 
sterowania, zresetuj moduł R.F. Ponownie zakoduj moduł R.F z pilotem zdalnego 
sterowania. 

Zakodowanie 

• Przyciśnij przycisk uczenia (Learner button) w module R.F. na mniej niż 1 sekundę 
• Przyciśnij jeden z przycisków na pilocie zdalnego sterowania. 
• Czerwona lampka (Red light) zacznie migać. 
• Przyciśnij jeden z przycisków na pilocie zdalnego sterowania ponownie wtedy 

czerwona lampka zgaśnie. 
• Moduł R.F został zakodowany unikalnym kodem z pilotem zdalnego sterowania. 

Resetowanie 

• Naciśnij i przytrzymaj przycisk uczenia w module R.F. na 10 sekund (moduł R.F. 
zostanie zresetowany gdy czerwona lampka zgaśnie). 

Zewnętrzy przełącznik góra/dół 

• Zewnętrzny przełącznik góra/dół może być podłączony do modułu R.F. gdy 
dodatkowe sterownie urządzeniem jest wymagane. 

Rozwiązywanie problemów 

• Sprawdź czy wtyczki zostały podłączone prawidłowo. 
• Sprawdź czy niebieska lampka jest włączona. 
• Zresetuj moduł R.F i zakoduj go ponownie wraz z pilotem. 



Opcje ustawień funkcji podnośnika. 

System zdalnego sterowania posiada 4 zworki w module odbiorczym R.F. Zworki są 
wyjmowane i mogą być ustawione w pozycji “Lewo” lub “Prawo” zależnie od wymaganych 
funkcji podnośnika. 

Zworka A – Czas odcięcia zasilania 
Domyślne ustawienie “Lewo” = 60 sekund. 
Jeśli zworka zostanie przestawiona w pozyję 
prawą zasilanie podnośnika zostanie odcięte 
automatycznie po upływie 20 sekund pracy 
silnika.

Zworka B – Funkcja zdalnego sterowania z pilota 
Domyślne ustawienie “Prawo” = przyciski pilota 
zdalnego sterowania wymagają pojedynczego 
przyciśniecia do uaktywnienia ruchu. Jeśli 
zworka zostanie przestawiona w pozycję lewą 
przyciski pilota zdalnego sterowania będą 
wymagały ciągłego przycisnięcia dla zachow-
ania ruchu. 
Funkcję stosuje się np. w celu zwiększenia 
bezpieczeństwa podczas działania podnośnika.

Zworka C – Ustawienie czasu funkcji Auto-revers ( tylko podnośniki typu A ) 
Domyślne ustawienie “Prawo” = czas odwróconego zadziałania silnika 1 sekunda. 
Jeśli zworka zostanie ustawiona w pozycję lewą czas odwróconego zadziałania silnika 
zostaje zredukowany do 0.6 sekundy.  

Zworka D – Montaż podnośnika w pozycji odwróconej - pierwszy ruch wysuwania w dół 
( tylko podnośniki typu A ) 
Domyślne ustawienie “Prawo” = pozycja w której pierwszy ruch wysuwania odbywa się w 
górę np. do podnoszenia i opuszczania odbiornika TV z komody stojącej na podłodze. 
Jeśli zworka zostanie ustawiona w pozycję lewą funkcja Auto-revers będzie działała gdy 
podnośnik zostanie odwrócony przy montażu np. pierwszy ruch wysuwania to opuszczanie 
a następnie podnoszenie odbiornika TV przy odwróconym montażu na ścianie. 
Gdy funkcja Auto-revers nie jest wymagana należy usunąć zworkę.

Wymiana baterii w pilocie zdalnego sterowania (typ 27A/12V)

•  zdejmij pokrywę tylną,
•  wyjmij baterię,
•  włóż baterię poprawnie zwacając uwagę na bieguny, 
•  załóż pokrywę tylną.


