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1 – Nederlands

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN: VEILIGHEID - INSTALLATIE - GEBRUIK 
(originele aanwijzingen in het Italiaans)

LET OP! Belangrijke aanwijzingen voor de veiligheid. Leef alle voorschriften na, want een niet correct uitgevoerde installatie kan 
ernstige schade veroorzaken

LET OP! Belangrijke aanwijzingen voor de veiligheid. Het is belangrijk dat deze instructies worden opgevolgd voor de veiligheid 
van personen. Bewaar deze instructies

• Voordat u begint met de installatie dient u de “Technische kenmerken van het product” (in deze handleiding) te controleren, in het bijzonder of 
dit product geschikt is voor uw geleide onderdeel. Als het product niet geschikt is, mag u NIET overgaan tot de installatie

• Het product mag niet worden gebruikt voordat de inbedrijfstelling heeft plaatsgevonden zoals gespecificeerd in het hoofdstuk “Eindtest en 
inbedrijfstelling”

LET OP! Volgens de meest recente Europese wetgeving moet het uitvoeren van een automatisering voldoen aan de geharmo-
niseerde normen van de geldende Machinerichtlijn, waarbij een verklaring van de conformiteit van de automatisering 
afgegeven kan worden. In verband hiermee moeten alle werkzaamheden in verband met de aansluiting op de elektri-
sche voeding, de eindtest, de inbedrijfstelling en het onderhoud van het product uitsluitend worden uitgevoerd door een 
gekwalificeerde en deskundige monteur!

• Voordat u met de installatie van het product begint, dient u te controleren of al het te gebruiken materiaal in optimale staat en geschikt voor gebruik is
• Het product is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperkingen of met 

gebrek aan ervaring of kennis
• Kinderen mogen niet met het apparaat spelen
• Laat kinderen niet met de bedieningselementen van het product spelen. Houd de afstandsbedieningen buiten het bereik van kinderen
LET OP! Om ieder risico op onvoorzien heropstarten van het thermische onderbrekingsmechanisme te vermijden, mag dit apparaat niet worden 

gevoed via een externe regelaar zoals een timer, noch worden aangesloten op een circuit dat regelmatig wordt in- of uitgeschakeld
• U moet op het spanningsnet van de installatie een uitschakelapparaat aansluiten (niet meegeleverd) met een openingsafstand tussen de 

contacten waarbij volledige uitschakeling mogelijk is bij de condities die gelden voor overspanningscategorie III
• Behandel het product tijdens de installatie met zorg en voorkom dat het wordt geplet, dat er tegen wordt gestoten, dat het valt of dat het 

in aanraking komt met welke vloeistoffen dan ook. Zet het product niet in de buurt van warmtebronnen en stel het niet bloot aan open vuur. 
Hierdoor kan het beschadigd worden, waardoor storingen of gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Als dit gebeurt, stopt u de installatie on-
middellijk en wendt u zich tot de klantendienst

• De fabrikant is niet aansprakelijk voor materiële schade, zowel aan personen als aan voorwerpen, die voortvloeit uit de niet-naleving van de 
montage-instructies. In die gevallen is enige garantie voor materiaalfouten uitgesloten

• Het geluidsdrukniveau van de gemeten emissie A bedraagt minder dan 70 dB(A)
• Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden die door de gebruiker kunnen worden uitgevoerd, mogen niet worden toevertrouwd aan kinderen 

die niet onder toezicht staan
• Voordat u werkzaamheden aan de installatie uitvoert (onderhoud, reiniging), moet het product altijd worden losgekoppeld van de netvoeding
• Controleer de installatie regelmatig. Controleer met name de kabels, de veren en de steunen om eventuele verstoringen van de balancering en 

tekenen van slijtage of beschadiging in een vroeg stadium op te merken. Gebruik het apparaat nooit als het gerepareerd of opnieuw afgesteld 
moet worden; een storing in de installatie of een niet-correcte balancering van de automatisering kan tot letsel leiden

• Het verpakkingsmateriaal moet volgens de plaatselijk geldende voorschriften afgevoerd worden
• Tussen de bewegende en vaste onderdelen moet een afstand van minimaal 0,4 m worden aangehouden
• De tekst op de buismotoren mag worden afgedekt na de montage
• Motor met verwijderbare voedingskabel met specifieke connector: als de voedingskabel beschadigd is, moet deze worden vervangen 

door de fabrikant of door diens technische ondersteuningsdienst, of in ieder geval door een monteur met een vergelijkbare kwalificatie om 
ieder risico uit te sluiten.

• Wees voorzichtig wanneer het rolluik in beweging is en blijf uit de buurt tot het rolluik volledig neergelaten is
• Wees voorzichtig bij het bedienen van een handmatig bedieningsapparaat, omdat een omhooggetrokken rolluik snel omlaag kan vallen als 

de veren in slechte staat verkeren of kapot zijn
• Bedien het rolluik niet als er onderhoudswerkzaamheden in de buurt worden uitgevoerd, zoals het wassen van ramen
• Koppel het rolluik los van de netvoeding als er onderhoudswerkzaamheden in de buurt worden uitgevoerd, zoals het wassen van ramen. 

Waarschuwing voor “rolluik met automatische bediening”

WAARSCHUWINGEN M.B.T. DE INSTALLATIE
• Voordat u de bewegingsmotor installeert, moeten alle onnodige kabels worden verwijderd en moeten alle apparaten die niet noodzakelijk zijn 

voor de gemotoriseerde werking buiten bedrijf worden gesteld
• Installeer het bewegingsorgaan voor de handmatige bediening op een hoogte van minder dan 1,8 m

OPMERKING: indien verwijderbaar, moet het bewegingsorgaan in de onmiddellijke nabijheid van de poort worden bewaard
• Verzeker u ervan dat de bedieningselementen uit de buurt van de bewegende onderdelen worden gehouden, maar wel direct zicht op de 

poort geven. Het bewegingsorgaan van een schakelaar die handmatig gesloten gehouden wordt, moet zich in een vanaf het geleide onder-
deel zichtbare positie bevinden, maar uit de buurt van de bewegende onderdelen. Het moet op een minimale hoogte van 1,5 m geïnstalleerd 
worden.

• De vaste bedieningsapparaten moeten op een zichtbare plaats worden geïnstalleerd
• Bij bewegingsmotoren waarbij toegang tot onbeschermde bewegende onderdelen mogelijk is na de installatie, moeten deze onderdelen 

worden geïnstalleerd op een hoogte van meer dan 2,5 m vanaf de grond of in ieder geval boven een niveau waarbij toegang onmogelijk is

Opmerking inzake de raadpleging van de handleiding – Sommige in de tekst genoemde figuren worden achterin de handleiding afgebeeld.
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BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT EN
GEBRUIKSBESTEMMING1

Dit product is een buismotor waarmee een rolluik geautomatiseerd kan worden (afb. 
2). Elk ander gebruik is verboden! De fabrikant is niet aansprakelijk voor 
schade als gevolg van onjuist gebruik van het product, in vergelijking met 
hetgeen in deze handleiding wordt beschreven.

Het product heeft de volgende functionele eigenschappen:

• het wordt gevoed door het lichtnet (zie de gegevens op het typeplaatje van de mo-
tor);

• het wordt geïnstalleerd in de wikkelrol; het deel van de motor dat uit de rol steekt 
(elektronische kop) wordt met speciale steunbeugels (niet in de verpakking aanwe-
zig) aan het plafond of de wand bevestigd; 

• het omvat een besturingseenheid met encodertechnologie die voor de elektroni-
sche bewegingsbesturing en de nauwkeurigheid van de eindschakelaars zorgt;

• het kan geprogrammeerd worden met een wandschakelaar of met de TTU-pro-
grammeereenheid (afb. 5). Deze accessoires zijn niet in de verpakking aanwezig.

• het kan bediend worden met een wandschakelaar die via een kabel verbonden is 
(zie afb. 4). Wij raden het gebruik van een stabiele of instabiele schakelaar met ver-
grendelde toetsen aan (accessoire niet aanwezig in de verpakking);

• kan het rolluik omhoog of omlaag bewegen, het stoppen in de bovenste eindstand 
"0", in de onderste eindstand "1" of in andere tussenstanden ("H"-standen);

• garandeert dezelfde snelheid voor rolluiken met verschillend gewicht;
• garandeert dezelfde snelheid omhoog als omlaag;
• is voorzien van versnelling en vertraging van de beweging, respectievelijk aan het 

begin en einde van de manoeuvre;
• is voorzien van een veiligheidssysteem dat de aanwezigheid van een obstakel tij-

dens de loop van het rolluik detecteert, meteen de manoeuvre blokkeert en een 
korte omkering van de beweging uitvoert. Hetzelfde systeem grijpt ook automatisch 
in aan het einde van de omhoog-manoeuvre (alleen als de bovenste eindstand "0" 
een bak of een andere mechanische stop is), om de impact van het rolluik tegen de 
bak te verminderen en om de trekkracht die de motor op het doek uitoefent te ver-
lagen, wanneer het rolluik gestopt is in de bovenste eindstand "0".

• is voorzien van een “thermische bescherming” die bij langdurig gebruik de snelheid 
van de motor beperkt tot de minimumsnelheid om te motor te beschermen tegen 
oververhitting; in deze modus wordt de continue gebruikstijd langer, waardoor lang-
durig gebruik mogelijk is (tot de thermische beveiliging ingrijpt);

• is beschikbaar in diverse versies, elk met een bepaald motorkoppel (zie de gege-
vens op het typeplaatje van de motor).

INSTALLATIE VAN DE MOTOR EN
VAN DE ACCESSOIRES2

2.1 - Aan de installatie voorafgaande controles en 
gebruikslimieten

• Controleer de toestand van het product nadat u het uit de verpakking hebt ge-
haald.

• Zorg ervoor dat het koppel, de draaisnelheid en de werkingsduur van deze mo-
tor geschikt zijn voor het automatiseren van uw rolluik. In het bijzonder dient de 
motor niet geïnstalleerd te worden als zijn koppel groter is dan dat vereist 
voor het bewegen van uw rolluik. Om de juiste motor voor de technische ken-
merken van uw rolluik te kiezen, verwijzen wij u naar de "Motorkeuzegids" aanwe-
zig in de productcatalogus "Nice Screen", die ook op de website www.niceforyou.
com geraadpleegd kan worden.

• Controleer de diameter van de wikkelrol. Deze moet als volgt op basis van het kop-
pel van de motor gekozen worden:

 – voor motoren met maat “M” (Ø = 45 mm), moet de minimale inwendige diameter 
van de wikkelrol 52 mm bedragen.

• Aanvullende gebruikslimieten zijn te vinden in de hoofdstukken 1, 2 en onder de 
technische kenmerken op het typeplaatje van de motor.

2.2 - Montage en installatie van de buismotor
Let op! – Lees de waarschuwingen zorgvuldig voordat u verder gaat. Een 
niet correct uitgevoerde installatie kan ernstig letsel veroorzaken.

Zie voor het monteren en installeren van de motor afb. 3 (de accessoires aanwezig 
in afb. 3 zijn niet inbegrepen in de verpakking). Voor de keuze van de kroonring van 
de eindschakelaar (afb. 3-a), de meenemer (afb. 3-b), de bevestigingsbeugel van 
de motor (afb. 3-f)) of extra kabels (eventueel van verschillende lengtes), kunt u de 
productcatalogus "Nice Screen” raadplegen die ook op de website www.niceforyou.
com aanwezig is.

2.3 - Installatie van een wandschakelaar
Installeer een wandschakelaar en neem hierbij de volgende waarschuwingen in acht:
– voor het normale gebruik van de automatisering moet een wandschakelaar met 

2 drukknoppen geïnstalleerd worden: een voor het Stijgen en een voor het 
Dalen;

– om de automatisering te gebruiken, kan na voltooiing van de installatie een knop-
penpaneel met willekeurige mechanische werking van de knoppen worden ge-
bruikt, met uitzondering van de werking waarbij de twee drukknoppen ge-
lijktijdig ingedrukt kunnen worden;

– voor de bediening van één motor hoeft slechts één wandschakelaar te worden 
gemonteerd;

– voor de bediening van meerdere parallel geschakelde motoren (maximaal 8) hoeft 
slechts één wandschakelaar te worden gemonteerd;

– men adviseert om de wandschakelaar te monteren op een plaats die niet toegan-
kelijk is voor onbevoegden;

– monteer de wandschakelaar op een plek van waaruit u het rolluik kunt zien;
– monteer de wandschakelaar uit de buurt van de bewegende delen van het rolluik;
– monteer de wandschakelaar aan de zijde van het rolluik waar de elektrische kabel 

uit de motor en de voedingskabel uit het lichtnet aanwezig zijn (afb. 3-i);
– monteer de wandschakelaar op een hoogte van ten minste 1,5 m boven de vloer.

ELEKTRISCHE VERBINDINGEN EN
EERSTE INSCHAKELING3

3.1 - Verbinding van de motor met het elektriciteit-
snet en een wandschakelaar

Om de motor te verbinden met het elektriciteitsnet en een wandschakelaar (*), wordt 
u verwezen naar afb. 4. De bijgeleverde verbindingskabel heeft vier draden:

KABEL “A” (verwijzing naar afb. 4)
Draad Kleur Verbinding

A1 Bruin Elektrische fase voor stijgen/dalen.

A2 Zwart Elektrische fase voor stijgen/dalen.

A3 Blauw Gemeensch. (gewoonlijk verbonden met Neutraal).

A4 Geel-groen Aarde (beschermende equipotentiaalverbinding).

(*) Opmerking – Aangezien de installatie en programmering van de motor met de 
TTU-programmeereenheid uitgevoerd moeten worden (afb. 5), wordt aanbevolen 
om de wandschakelaar pas na deze handelingen definitief aan te sluiten.

WAARSCHUWINGEN:

•  Een onjuiste aansluiting kan leiden tot storingen of gevaarsituaties; volg dus 
de aanwijzingen in deze paragraaf nauwgezet op.

• De elektrische aansluitingen mogen pas tot stand worden gebracht nadat de mo-
tor en de compatibele accessoires zijn geïnstalleerd.

• De motor moet gevoed worden via een permanente verbinding met het elektrici-
teitsnet.

• De voedingskabel wordt met de motor verbonden via een stekker; deze kan verwij-
derd worden (afb. 3-h) en staat eventuele vervanging van de kabel toe (zie de pro-
ductcatalogus "Nice Screen” die ook aanwezig is op de website www.niceforyou.
com).

3.2 - Installatie van de beveiligingsinrichtingen bin-
nen het elektriciteitsnet

Volgens de voorschriften voor elektrische installaties, moeten in het net dat de mo-
tor voedt een beveiliging tegen kortsluiting en een apparaat voor loskoppeling van 
het elektriciteitsnet worden voorzien (beide voorzieningen zijn niet inbegrepen in de 
verpakking). Let op! – Het uitschakelapparaat moet een dusdanige openings-
afstand tussen de contacten hebben dat volledige uitschakeling mogelijk is 
bij de condities die gelden voor overspanningcategorie III. 
Het uitschakelapparaaat moet in het zicht van de automatisering worden geplaatst 
en, als het niet zichtbaar is, over een systeem beschikken dat een eventuele acci-
dentele of onbevoegde inschakeling van de voeding verhindert teneinde alle gevaren 
uit te sluiten.

2

Met bak 
(de eindaanslag boven wordt gevormd door de slag van het 
rolluik tegen de bak).
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3.3 - Combinatie van de beweging Omhoog en Om-
laag met de respectieve bedieningsknoppen 
(s en t)

Voed na alle verbindingen gemaakt te hebben de motor en stuur een manoeuvre(*) 
aan om te controleren of de bewegingen Omhoog en van het rolluik Omlaag correct 
gecombineerd zijn met de respectieve symbolen s en t op de bedieningsknoppen. 
Mocht dat niet zo zijn, wijzig dan de verbinding van de wandschakelaar door de 
Bruine en Zwarte draad onderling te verwisselen.

(*) Opmerking – Wanneer de eindaanslagen boven en onder nog niet geprogram-
meerd zijn, dan zal het rolluik nooit automatisch stoppen, maar zal de beweging 
pas stoppen als de bedieningstoets wordt losgelaten.

PROGRAMMERING EN AFSTELLING4
4.1 - Algemene waarschuwingen voor de uitvoe-

ring van de procedures
– Alle programmeer- en afstelwerkzaamheden moeten met de TTU-programmeer-

eenheid van Nice (afb. 5) uitgevoerd worden. Als alternatief kunt u ook gebruik 
maken van een wandschakelaar met twee knoppen, op voorwaarde dat deze de 
gelijktijdige bediening van beide knoppen toestaat en deze laat terugkeren in de 
eerdere stand zodra ze worden losgelaten.

– De afstelling van de eindstanden moet gebeuren nadat de motor is geïnstalleerd in 
het rolluik en met de voeding is verbonden.

– Alvorens met een programmeerprocedure te beginnen, wordt aangeraden om het 
rolluik op circa de helft van zijn slag te brengen, of in elk geval ver van de bovenste 
en onderste eindstand.

– Houdt u zich strikt aan de tijden aangegeven in de procedures.
– Tijdens het programmeren voert de motor een bepaald aantal korte bewegin-

gen uit, als “antwoord" op het commando verzonden door de installateur. Het is 
belangrijk om deze bewegingen te tellen, ongeacht de richting waarin zij worden 
uitgevoerd. De bewegingen worden in de procedures aangegeven met een getal 
gevolgd door het symbool  .

– De elektronica die de beweging van het rolluik op elk moment regelt, kan de motor 
zelfstandig stoppen wanneer het rolluik een bepaalde door de installateur gepro-
grammeerde stand (of "hoogte") bereikt. De standen zijn weergegeven in afb. 6 en 
zijn:

 stand “0” = eindschakelaar BOVEN (rolluik volledig opgerold);
 stand “1” = eindschakelaar ONDER (rolluik volledig uitgerold);

4.1.1 - Signaleringen van de motor

De motor herhaalt de melding over de installatietoestand door enkele bewegingen te 
maken wanneer een manoeuvre wordt aangestuurd. Lees Tabel A om de betekenis 
van deze bewegingen te begrijpen.

TABEL A – Signaleringen met bewegingen

AANTAL BEWEGINGEN Betekenis

0  bewegingen (START & STOP) = 2 eindstanden geprogrammeerd.

1  beweging (START & STOP) = 1 eindstand geprogrammeerd.

2  bewegingen (START & STOP) = geen eindstand geprogrammeerd.

A2

A3

A4

A1
N          L

FUSE

B

A

1

5

2 3

4

TTU4 LEGENDA
A Netsnoer

A1 = kleur Bruin

A2 = kleur Zwart

A3 = kleur Bruin

A4 = kleur Geel-groen

B Elektronische kop van de motor

1

Verbinding van een dubbele be-
dieningsknop. Opmerking – De 
TTU-programmeereenheid mag alleen 
gebruikt worden om de motor te pro-
grammeren.

2 Aarding

3
Verbinding met het lichtnet (lees de 
gegevens op het typeplaatje van de 
motor)

4 Apparaat voor loskoppeling van de 
motor van het lichtnet

5 Zekering

* DE VOEDINGSKABEL IS VERWIJDERBAAR (afb. 3-h)

*
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A.1 - AUTOMATISCHE PROGRAMMEREN van de eindstanden BOVEN (“0”) en ONDER (“1”)
OPMERKINGEN EN WAARSCHUWINGEN

• Gebruik deze procedure alleen voor rolluiken met mechanische blokkering.
• Programmeer EERST de eindaanslag BOVEN (0).
• De eindaanslag onder (1) wordt NIET opgeslagen als deze binnen 120° ligt ten opzichte van de eindaanslag BOVEN (0)
• Na programmering van de eindstanden, stuurt de toets s de Stijgende beweging aan en de toets t de Dalende beweging. De beweging van het rolluik wordt be-

grensd door de eindstanden (Boven “0” en Onder “1”) die door de installateur zijn geprogrammeerd.

1   2

Aansturen van
de manoeuvre
OMHOOG  START

STOP2 &

“0”

Houd de toets ingedrukt ... (Opmerking - tijdens 
de beweging geven 2 korte onderbrekingen aan 
dat er geen eindstanden zijn opgeslagen).

...tel 2 START & STOP-bewegin-
gen...

... breng het rolluik tot de bovenste stop.
De motor wordt automatisch uitgeschakeld als de 
stop is bereikt.

2 fine

Aansturen van
de manoeuvre
OMLAAG 

START

STOP1 & “1”

Houd de toets ingedrukt ... ...tel 1 START & STOP-beweging... ... breng het rolluik tot de onderste stop.
De motor wordt automatisch uitgeschakeld als de 
stop is bereikt.

A.2 - HANDMATIG PROGRAMMEREN van de eindstanden BOVEN (“0”) en ONDER (“1”)
OPMERKINGEN EN WAARSCHUWINGEN

• Het gebruik van deze procedure is alleen verplicht voor rolluiken zonder mechanische blokkering van de bovenste eindstand.
• Programmeer EERST de eindaanslag BOVEN (0).
• De eindaanslag onder (1) wordt NIET opgeslagen als deze binnen 120° ligt ten opzichte van de eindaanslag BOVEN (0)
• Na programmering van de eindstanden, stuurt de toets s de Stijgende beweging aan en de toets t de Dalende beweging. De beweging van het rolluik wordt be-

grensd door de eindstanden (Boven “0” en Onder “1”) die door de installateur zijn geprogrammeerd.

1  2  3

Aansturen van
de manoeuvre
OMHOOG  START

STOP2 &

“0”
= 3 sec

2
Houd de toets ingedrukt ... (Op-
merking - tijdens de beweging 
geven 2 korte onderbrekingen aan 
dat er geen eindstanden zijn op-
geslagen).

...tel 2 START & STOP-be-
wegingen...

... laat de toets los zodra het rolluik de 
gewenste hoogte “0” bereikt (eind-
stand BOVEN).

Houd beide 
toetsen tegelijk 
ingedrukt; 

tel 2 bewegingen.; laat ze na 3 secon-
den los.

3 4 einde

Aansturen van
de manoeuvre
OMLAAG 

START

STOP1 & “1”

= 3 sec

2
Houd de toets ingedrukt ... (Op-
merking - tijdens de beweging 
geeft 1 korte onderbreking aan dat 
één eindstand is opgeslagen).

...tel 1 START & STOP-be-
weging...

... laat de toets los zodra het rolluik de 
gewenste hoogte “1” bereikt (eind-
stand ONDER).

Houd beide 
toetsen tegelijk 
ingedrukt; 

tel 2 bewegingen.; laat ze na 3 secon-
den los.
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A.3 - HALFAUTOMATISCH PROGRAMMEREN van de eindstanden BOVEN (“0”) en ONDER (“1”)
OPMERKINGEN EN WAARSCHUWINGEN

• Gebruik deze procedure uitsluitend voor rolluiken met mechanische blokkering van de bovenste eindstand “0”.
• Programmeer EERST de eindaanslag BOVEN (0).
• De eindaanslag onder (1) wordt NIET opgeslagen als deze binnen 120° ligt ten opzichte van de eindaanslag BOVEN (0)
• Na het programmeren van de eindaanslag, wordt de beweging omhoog beperkt door de slag van het rolluik tegen de mechanische blokkering (bak) die aanwezig is 

in de eindaanslag Boven “0”. Periodiek wordt de hoogte van deze eindstand automatisch bijgewerkt door de “auto-updatefunctie van de eindstanden” (paragraaf 5.1). De 
beweging omlaag wordt daarentegen begrensd door de bovenste eindstand “1” (eindstand door de installateur ingesteld in een gewenst punt).

1   2

Aansturen van 
de manoeuvre 
OMHOOG  START

STOP2 &

“0”

Houd de toets ingedrukt ... (Opmerking - tijdens 
de beweging geven 2 korte onderbrekingen aan 
dat er geen eindstanden zijn opgeslagen).

...tel 2 START & STOP-bewegin-
gen...

... breng het rolluik tot de bovenste stop.
De motor wordt automatisch uitgeschakeld als de 
stop is bereikt.

2 3 einde

Aansturen van
de manoeuvre
OMLAAG 

START

STOP1 & “1”

= 3 sec

2
Houd de toets ingedrukt ... (Opmer-
king - tijdens de beweging geeft 
1 korte onderbreking aan dat één 
eindstand is opgeslagen).

...tel 1 START & STOP-be-
weging...

... laat de toets los zodra het rolluik de 
gewenste hoogte “1” bereikt (eind-
stand ONDER).

Houd beide toet-
sen tegelijk inge-
drukt; 

tel 2 bewegingen; laat ze na 3 secon-
den los.

A.4 - Afstelling van de gevoeligheid van de motor voor een obstakel
OPMERKINGEN EN WAARSCHUWINGEN

• Met deze procedure kan het veiiligheidssysteem ingeschakeld, afgesteld of uitgeschakeld worden dat: a) de aanwezigheid van een obstakel tijdens de beweging van het rol-
luik detecteert; b) de trekkracht van de motor op het rolluik vermindert wanneer dit gestopt is in de bovenste eindstand “0” (alleen als in deze eindstand de bak of een an-
dere mechanische stop aanwezig is en de eindstanden in het geheugen zijn opgeslagen in de automatische of halfautomatische modus).

• De procedure regelt de limiet van de trekkracht die de motor op het rolluik kan uitoefenen om het vrij te maken wanneer het plotseling wordt afgeremd door een obstakel of 
door wrijving.

• Er zijn vier gevoeligheidsniveaus beschikbaar.
• Het maximaal mogelijke gevoeligheidsniveau om een betrouwbare toepassing te verkrijgen is afhankelijk van het type, het gewicht en de afmetingen van het rolluik.
• Na het veranderen van de instelling moet u de automatisering TEN MINSTE drie complete cycli laten uitvoeren, zodat deze het gekozen gevoeligheidsniveau over-

neemt.

1  2

2 ...?... 3
Houd beide toetsen tegelijk in-
gedrukt 

tel 2 bewegingen. wacht zonder de twee 
toetsen los te laten 

tel 3 bewegingen; laat onmiddellijk alleen de toets s los; de 
toets t moet ingedrukt blijven.

2 3                      wordt vervolgd 

(x 1)

...?... 1
Kies de gewenste optie en program-
meer deze als volgt 

Druk op de toets en laat hem 
los.

wacht tot de motor 1 beweging uitvoert;

 3 3            einde

(x ...)
4 OPTIES:

1 druk = minimale gevoeligheid
2 drukken = standaard gevoeligheid (Fabrieksinstelling)
3 drukken = maximale gevoeligheid
4 drukken = functie uitgeschakeld

...?... ?

1 /
2 /
3 /
4 /
5 /

U dient de toets in te drukken en los te laten voor het aantal keren dat bij de geko-
zen optie is aangegeven.

wacht tot de motor een aantal bewegingen heeft 
uitgevoerd dat gelijk is aan het aantal keren dat de 
toets is ingedrukt; 

laat ook de toets t los.
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A.6 - Regeling van de motorsnelheid
OPMERKINGEN EN WAARSCHUWINGEN

• Met deze procedure kan de draaisnelheid van de motor worden gevarieerd, selecteerbaar tussen twee niveaus.

1  2

2 ...?... 3
Houd beide toetsen tegelijk in-
gedrukt 

tel 2 bewegingen. wacht zonder de twee 
toetsen los te laten 

tel 3 bewegingen; laat onmiddellijk alleen de toets s los; de 
toets t moet ingedrukt blijven.

2 3                     wordt vervolgd 

(x 3)

...?... 3
Kies de gewenste optie en program-
meer deze als volgt 

Druk op de toets en laat hem 
los.

wacht tot de motor 3 bewegingen uitvoert;

 3 3            einde

(x ...) 2 OPTIES:

1 druk = Niveau 1 (minimale)
2 drukken = Niveau 2 (nominaal) (Default) ...?... ?

1 /
2 /
3 /

U dient de toets in te drukken en los te laten voor het aantal keren dat 
bij de gekozen optie is aangegeven.

wacht tot de motor een aantal bewegingen heeft 
uitgevoerd dat gelijk is aan het aantal keren dat de 
toets is ingedrukt; 

laat ook de toets t los.

A.5 - Motorisch gedrag in de aanwezigheid van een obstakel
OPMERKINGEN EN WAARSCHUWINGEN

• Met deze procedure kan het gedrag van het rolluik worden gewijzigd wanneer de motor een obstakel detecteert.
• Er zijn twee typen gedrag beschikbaar: a) de motor stopt de beweging en voert een korte omkering uit om het obstakel te kunnen verwijderen; b) de motor stopt de 

beweging.

1  2

2 ...?... 3
Houd beide toetsen tegelijk in-
gedrukt 

tel 2 bewegingen. wacht zonder de twee 
toetsen los te laten 

tel 3 bewegingen; laat onmiddellijk alleen de toets s los; de 
toets t moet ingedrukt blijven.

2 3                      wordt vervolgd 

(x 2)

...?... 2
Kies de gewenste optie en program-
meer deze als volgt 

Druk op de toets en laat hem 
los.

wacht tot de motor 2 bewegingen uitvoert;

 3 3            einde

(x ...)
2 OPTIES:

1 druk = Gedrag 1 (Default) de motor stopt de 
beweging en voert een korte omkering uit om 
het obstakel te kunnen verwijderen
2 drukken = Gedrag 2 de motor stopt de be-
weging

...?... ?
1 /
2 /

U dient de toets in te drukken en los te laten voor het aantal keren dat 
bij de gekozen optie is aangegeven.

wacht tot de motor een aantal bewegingen heeft 
uitgevoerd dat gelijk is aan het aantal keren dat de 
toets is ingedrukt; 

laat ook de toets t los.
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A.7 - Regeling van de beweging Soft-Start / Soft-Stop
OPMERKINGEN EN WAARSCHUWINGEN

• Met deze procedure kunt u de beweging Soft-Start / Soft-Stop inschakelen, regelen of uitschakelen.
• De volgende opties zijn beschikbaar:
 – functie UITGESCHAKELD
 – 1/2 toer
 – 3/4 toer
 – 1 toer
 – 1,5 toeren
 De motor vertraagt de beweging met het ingestelde aantal toeren, zowel bij het starten als het stoppen

1  2

2 ...?... 3
Houd beide toetsen tegelijk in-
gedrukt 

tel 2 bewegingen. wacht zonder de twee 
toetsen los te laten 

tel 3 bewegingen; laat onmiddellijk alleen de toets s los; de 
toets t moet ingedrukt blijven.

2 3                     wordt vervolgd 

(x 4)

...?... 4
Kies de gewenste optie en program-
meer deze als volgt 

Druk op de toets en laat hem 
los.

wacht tot de motor 4 bewegingen uitvoert; 

 3 3            einde

(x ...)
5 OPTIES:

1 druk = UITGESCHAKELD
2 drukken = Niveau 2 (1/2 toer) (Default)
3 drukken = Niveau 3 (3/4 toer)
4 drukken = Niveau 4 (1 toer)
5 drukken = Niveau 5 (1,5 toeren)

...?... ?
1 /
2 /
3 /
4 /

U dient de toets in te drukken en los te laten voor het aantal keren dat 
bij de gekozen optie is aangegeven.

wacht tot de motor een aantal bewegingen heeft 
uitgevoerd dat gelijk is aan het aantal keren dat de 
toets is ingedrukt; 

laat ook de toets t los.

A.8 - VOLLEDIG of GEDEELTELIJK wissen van het geheugen

A.8.1 - VOLLEDIG wissen van het geheugen

OPMERKINGEN EN WAARSCHUWINGEN

• Als bij de uitvoering van de procedure de optie “5 drukken = wis het GEHELE GEHEUGEN” wordt gekozen, herstelt het systeem de fabrieksinstellingen door de hoogten van 
de eindstanden “ 0” en “1” en alle andere gegevens in het geheugen van de motor te wissen.

• Als bij de uitvoering van de procedure de optie “5 drukken = wis het GEHELE GEHEUGEN” later, tijdens het gebruik van de automatisering wordt gekozen, voert het rolluik 
wanneer een opgaande of neergaande manoeuvre wordt aangestuurd, eerst 2  bewegingen (START & STOP) (= geen eindstand geprogrammeerd) en vervolgens de aan-
gestuurde manoeuvre uit.

1 2  3

= 3 sec

2
• Als u het volledige motorgeheugen wilt wissen, 

brengt u het rolluik ongeveer op de helft van zijn slag.
Houd beide toetsen tegelijk in-
gedrukt 

tel 2 bewegingen; laat onmiddellijk alleen de toets t los; 
de toets s moet ingedrukt blijven.

3 4          einde

(x 5)

3
sec. 2

Druk op de toets en 
laat hem los.

na ongeveer 3 seconden voert de motor 2 
zeer korte onderbreking uit

laat ook de toets s los.
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Verwerking van het product

Zoals ook voor de installatiehandelingen geldt, moeten de handelingen voor afdan-
king aan het einde van de levensduur van dit product door gekwalificeerd personeel 
worden uitgevoerd.
Dit product bestaat uit verschillende soorten materialen: sommige kunnen gerecy-
cled worden, andere moeten als afval verwerkt worden. Win informatie in over de 
methoden voor recycling of afvalverwerking die voorzien zijn in de voorschriften die in 
uw regio voor deze productcategorie gelden.
Let op! – Bepaalde onderdelen van het product kunnen verontreinigende of gevaar-
lijke stoffen bevatten die bij aanraking met het milieu schadelijke gevolgen voor het 
milieu of de volksgezondheid kunnen hebben.
Zoals door het symbool hiernaast wordt aangegeven, is het verboden dit 
product bij het huishoudelijk afval weg te gooien. Pas dus gescheiden 
afvalinzameling voor afdanking toe volgens de methodes bepaald door 
de plaatselijk geldende voorschriften, of lever het product weer in bij de 
verkoper op het moment dat u een nieuw vergelijkbaar product aanschaft.
Let op! - De plaatselijk geldende regelgeving kan zware sancties opleggen in geval 
van illegale dumping van dit product.

Het verpakkingsmateriaal moet volgens de plaatselijk geldende voorschriften afge-
voerd worden.

Technische kenmerken

Raadpleeg de gegevens vermeld op het typeplaatje van de motor. 

Opmerkingen: • Alle vermelde technische gegevens hebben betrekking op een 
omgevingstemperatuur van 20 °C (± 5 °C). • Nice S.p.A. behoudt zich het recht voor 
om het product te allen tijde en wanneer zij dit nodig acht aan te passen, maar met 
behoud van dezelfde functionaliteit en gebruiksbestemming.

WAARSCHUWINGEN VOOR DAGELIJKS 
GEBRUIK VAN DE AUTOMATISERING5

5.1 - Auto-updatefunctie van de eindstanden
Let op! – Deze functie is alleen beschikbaar als de eindstanden geprogrammeerd zijn 
met de Automatische (paragraaf A.1) of halfautomatische procedure (paragraaf A.3). 
De functie kan niet worden uitgeschakeld.

Periodiek wordt de functie automatisch ingeschakeld tijdens een omhooggaande 
beweging: het rolluik voert een slag tegen de bak of andere mechanische blokkering 
uit, waarbij de positie van de eindstand wordt bijgewerkt (eindstand Boven “0”). Na 
verloop van tijd kan met deze actie de verlenging en verkorting van de structuur als 
gevolg van slijtage en temperatuurschommelingen gecompenseerd worden, zodat 
het rolluik de opgaande beweging altijd nauwkeurig tot de bovenste eindstand kan 
afmaken.

5.2 - Maximale continue werkcyclus (functie “ther-
mische bescherming”)

Deze motor is ontworpen voor residentieel gebruik en dus voor een discontinu ge-
bruik. Bij langdurig gebruik beperkt het systeem de snelheid van de motor (tot de 
minimumsnelheid) om te motor te beschermen tegen oververhitting; in deze modus 
wordt de doorlopende gebruikstijd langer, waardoor langdurig gebruik mogelijk is tot 
de thermische beveiliging ingrijpt.

Wat te doen als..
(gids voor het oplossen van problemen)

q Als een elektrische fase wordt gevoed, beweegt de motor niet:
 Als de mogelijkheid dat de thermische bescherming heeft ingegrepen wordt uitgeslo-

ten (waarvoor het volstaat om te wachten tot de motor is afgekoeld), kan men contro-
leren of de netspanning overeenkomt met de gegevens in het hoofdstuk "Technische 
kenmerken" door de elektrische spanning tussen de “gemeenschappelijke” draad en 
die van de gevoede elektrische fase te meten. Als het probleem aanhoudt, de voe-
dingskabel van de motor (afb. 4-i) loskoppelen en weer aansluiten.

q Bij het sturen van een omhoog-commando, start de motor niet:
 Dit kan gebeuren als het rolluik zich dicht bij de bovenste eindstand ("0") bevindt. In dit 

geval moet u eerst het rolluik over een korte afstand laten zakken en vervolgens weer 
het omhoog-commando geven.

q Onderbreking van de beweging van het rolluik:
 Als het rolluik na een commando op een willekeurig punt stopt tijdens de beweging, 

zonder duidelijke reden, wordt geadviseerd om de automatisering te controleren of om 
de obstakeldetectie uit te schakelen.

A.8.2 - GEDEELTELIJK wissen van het geheugen

OPMERKINGEN EN WAARSCHUWINGEN

• Als bij de uitvoering van de procedure de optie “3 drukken” later, tijdens het gebruik van de automatisering wordt gekozen, voert het rolluik wanneer een opgaande of neer-
gaande manoeuvre wordt aangestuurd, eerst 1  beweging (START & STOP) (= één eindstand geprogrammeerd) en vervolgens de aangestuurde manoeuvre uit.

1 2  3

“0”

“1”

= 3 sec

2
• Als u één eindstand wilt wissen, brengt u het rolluik 

naar de eindstand die gewist moet worden.
Houd beide toetsen tegelijk in-
gedrukt 

tel 2 bewegingen; laat onmiddellijk alleen de toets t los; 
de toets s moet ingedrukt blijven.

3 4          einde

(x 3)

3
sec. 1

Druk op de toets en 
laat hem los.

na ongeveer 7 seconden voert de motor 1 
zeer korte onderbreking uit

laat ook de toets s los.



I

Bijlage

1

a

3

Kroonring van de 
eindschakelaar (niet 
inbegrepen in de ver-
pakking).

b

Meenemer van de eindschakelaar (niet 
inbegrepen in de verpakking).

5 6



II

d

c

i

M
10 mm

e

g

Steunbeugel van de wikkerol (niet in de 
verpakking inbegrepen).

f

Steun voor bevestiging van de motorkop.

1

1

2

h Voor eventuele verwijde-
ring van de stekker
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