
PRZEŁĄCZNIK PR 311 
 
Przełącznik PR 311 posiada mo Ŝliwość sterowanie silnika rurowego przyciskami GÓRA, STOP, DÓŁ, a takŜe dzięki wbudowanemu odbiornikowi 
radiowemu umoŜliwia sterowanie silnika przy pomocy pilota. Jeden odbiornik zapamiętuje do 20 kanałów pilotów, a jeden kanał pilota moŜe sterować 
maksymalnie 20 odbiornikami (przełącznikami).
 
 
 

                                                                                                      
 
Dane techniczne:                                       
Napię 230 Vcie

Częstotliwość 433,92 MHzpracy
Zasięg w terenie otw. 
Zasięg w pomieszcz. 

Do 200 m 
Do 30 m 

 
Dodawanie nowego pilota: 
Podłącz przełącznik do prądu  
Wybierz w pilocie kanał, który chcesz zaprogramować.  

� Naciśnij przycisk programowania na przełączniku. Zacznie migać dioda sygnalizacyjna.  
� Naciśnij przycisk stop na przełączniku. Dioda sygnalizacyjna zacznie migać powoli. 
� Naciśnij przycisk GÓRA na pilocie. Dioda powinna mignąć i zgasnąć, oznacza to, Ŝe kanał jest zaprogramowany. 

 
Kasowanie jednego kanału 
Na wyświetlaczu pilota ustaw zaprogramowany wcześniej kanał. 

� Naciśnij przycisk programowania na przełączniku. Zacznie migać dioda sygnalizacyjna.  
� Naciśnij przycisk stop na przełączniku. Dioda sygnalizacyjna zacznie migać powoli.  
� Naciśnij przycisk DÓŁ na pilocie. Dioda powinna mignąć i zgasnąć, oznacza to, Ŝe kanał jest skasowany.  

 
Kasowanie wszystkich kanałów 

� Naciśnij jednocześnie przyciski DÓŁ i STOP na przełączniku i trzymaj przez 6 sekund.  
� Dioda sygnalizacyjna powinna mignąć i zgasnąć.  Wszystkie kanały zostały skasowane. 

 
Przełączenie mi ędzy trybem  z podtrzymania i bez podtrzymania  
Przełącznik ma moŜliwość działania w dwóch trybach:  
 
Tryb z podtrzymaniem 
Naciśnięcie i puszczenie przycisku GÓRA lub DÓŁ powoduje uruchomienie zaprogramowanej funkcji silnika (otwieranie lub zamykanie rolety). Silnik 
będzie działał tak długo, aŜ całkowicie zamknie lub otworzy roletę.  
 
Tryb bez podtrzymania  
Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku GÓRA lub DÓŁ powoduje uruchomienie zaprogramowanej funkcji silnika (otwieranie lub zamykanie rolety). Silnik 
będzie działał tylko wtedy gdy trzymamy wciśnięty przycisk. Puszczenie przycisku powoduje przerwanie pracy silnika. JeŜeli przycisk przytrzymamy dłuŜej 
niŜ 2 sekundy silnik zacznie działać tak jak w trybie z podtrzymaniem, czyli do całkowitego zamknięcia lub otworzenia rolety.  
 
Przełączanie pomiędzy poszczególnymi trybami wykonujemy w następujący sposób: 

� Naciśnij jednocześnie przyciski GÓRA i STOP na przełączniku i trzymaj przez 6 sekund.  
� Dioda sygnalizacyjna powinna mignąć i zgasnąć.   

Zmiana ustawienia trybu działania przełącznika została zakończona.  
 
Uwaga! 
Przerwa pomiędzy naciśnięciem poszczególnych przycisków nie moŜe być większa niŜ 10 sekund. W przeciwnym razie przełącznik wyjdzie z trybu 
programowania. 
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