Reset control unit Intura PGC
Stap 1
Open het platdakraam (inbusbout los, raam openen en ondersteunen zodat het in de verste
stand open staat). U ziet nu de controle unit.
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Stap 2
Het lampje in de controle unit moet groen branden (zie afbeelding) dit betekent dat er
spanning aanwezig is.
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Stap 3
Houd knop SP1 ingedrukt om de control unit reset te starten. (Zie afbeelding)
Het rode lampje in de controle unit gaat branden en het raam maakt (na 4 seconde) een
korte openende beweging en vervolgens een snelle sluitende beweging.
Na 7 seconde maakt het raam 4 korte sluitende bewegingen. Het rode lampje knippert 3
keer en gaat vervolgens uit.
Laat knop SP1 nu los. Het geheugen is nu gereset.
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Installeren afstandsbediening PGC A1
Stap 1
Het lampje in de controle unit moet groen branden (zie Afbeelding) dit betekent dat er
spanning aanwezig is.

Stap 2 Knop SP1
Houd knop SP1 (Zie afbeelding) ingedrukt totdat het rode lampje in de controle unit gaat
branden. Het raam maakt (na 4 seconde) een korte openende beweging en vervolgens een
sluitende beweging.
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Stap 3
Terwijl dit proces volgt houdt de knop op de afstandsbediening (15 sec.) ingedrukt.
Het rode lampje op de control unit uit gaat en het raam maakt 2x een korte sluitende
beweging om het signaal te bevestigen dat u de buttons op de afstandsbediening kunt
gebruiken.
U kunt de button op de afstandsbediening loslaten. Druk nogmaals de bovenzijde van de
knop op de afstandsbediening in om het raam in gebruik te nemen.

Stap 4
Plaats het kapje terug op de controle unit. U kunt het platdakraam Intura PGC nu openen en
sluiten met de afstandsbediening.
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Gebruik afstandsbediening
De afstandsbediening heeft 4 kanalen. Met elk kanaal kan een elektrisch Intura platdakraam
PGC worden bediend.

Bovenzijde knop indrukken (2 seconde) om het raam
volledig te openen.
Onderzijde knop indrukken om raam volledig te
sluiten.

Volg onderstaande instructie als u het raam op een
kleinere kierstand wilt zetten.
-

Als het raam een opende beweging maakt
drukt u de onderzijde van de knop eenmaal in.

-

Maakt het raam een sluitende beweging drukt
u de bovenzijde van de knop eenmaal in.

Let op!
• Op een afstandsbediening kunnen max. 4 elektrisch bedienbare platdakramen worden
aangesloten.
• Wanneer de regensensor nat wordt, dan zal het platdakraam automatisch sluiten.
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