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Λειτουργία τηλεχειριστήριου:  
Το τηλεκοντρόλ SMARTY PSR28T διαθέτει 6 διαφορετικές ασύρματες ζώνες  (1-6). 

Πατήστε το πλήκτρο Select. Τα κόκκινα ενδεικτικά λαμπάκια των ζωνών που 

έχουν επιλεχθεί ανάβουν. Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Select, και συγχρόνως 

πατώντας το μπουτόν μίας ζώνης, την επιλέγετε (κόκκινο ενδ. ΟΝ) ή την αφαιρείτε 
(κόκκινο ενδ. OFF). Μόλις επιλέξετε τον συνδυασμό σας, αφήστε το πλήκτρο 

Select και πατήστε ένα από τα πλήκτρα ΕΠΑΝΩ–STOP–ΚΑΤΩ. Θα ενεργοποιηθούν 

οι αντίστοιχοι αυτοματισμοί των ρολών. Μπορείτε να κάνετε ότι συνδυασμούς 
θέλετε από 1 - 6 ζώνες για την ταυτόχρονη λειτουργία όλων των ρολών της 
επιλογής σας. (π.χ  ζώνη 1 – ζώνη 3 και ζώνη 5). 

Εγκατάσταση του αυτοματισμού:  
Ηλεκτρική σύνδεση. Στην πίσω πλευρά του ο αυτοματισμός έχει 4 κλέμμες. Συνδέστε τα καλώδια με την σειρά που φαίνεται 
στο αυτοκόλλητο. Παροχή 230VAC (μόνο φάση και ουδέτερος) και οι 2 φάσεις του μοτέρ (ανοικτή και κλειστή). Μην βιδώσετε 
την πρίζα στον τοίχο πριν τον παρακάτω έλεγχο. 
Έλεγχος λειτουργίας. Με την τροφοδοσία της συσκευής με τάση 230VAC, ανάβει το κίτρινο ενδεικτικό της πρίζας. Πατήστε 
στιγμιαία το μπουτόν επάνω στην πρίζα και ελέγξτε την λειτουργία του ρολού και στις δυο κατευθύνσεις ΕΠΑΝΩ–STOP-ΚΑΤΩ. 
Τοποθετήστε τώρα όλες τις πρίζες της κατασκευής  ελέγχοντας την σωστή λειτουργία τους.  

 

Προγραμματισμός ασύρματης λειτουργίας, επιλογή ζώνης:  
Εάν έχουν τοποθετηθεί περισσότεροι από 6 αυτοματισμοί, χωρίστε τους σε ζώνες (π.χ : Σαλόνι με 3 ρολά= Ζώνη 1, Τραπεζαρία με 2 ρολά= Ζώνη 2,  Καθιστικά 
με 4 ρολά= Ζώνη 3, Κουζίνα= Ζώνη 4, Κρεβατοκάμαρες με 4 ρολά= Ζώνη 5  κ.ο.κ).  

Α. Ξεκινήστε από την ζώνη 1 επιλέγοντας με το πλήκτρο Select του τηλεκοντρόλ να ανάβει ΜΟΝΟ το ενδεικτικό του καναλιού 1.  

Β.Με την χρήση καρφίτσας, πατήστε το μπουτόν προγραμματισμού της πρώτης πρίζας της ζώνης 1, μέχρι να ανάψει το κόκκινο δεικτικό και αφήστε το. Αμέσως 

(εντός 3 δευτ.) πατήστε το πλήκτρο STOP του τηλεκοντρόλ. Ο προγραμματισμός έχει τελειώσει. Ελέγξτε τώρα ότι το ρολό λειτουργεί ΕΠΑΝΩ-STOP-ΚΑΤΩ 

ασύρματα με το τηλεκοντρόλ κάθε φορά που επιλέγεται η ζώνη 1. ΠΡΟΣΟΧΗ στις συνδέσεις του μοτέρ ώστε οι κινήσεις ΕΠΑΝΩ-ΚΑΤΩ του ρολού να είναι 
σύμφωνα με το τηλεκοντρόλ αλλιώς αλλάξτε τα καλώδια 3 και 4 της πρίζας. Βιδώστε τώρα την πρίζα στον τοίχο.  
Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία για τον προγραμματισμό όλων των αυτοματισμών της ζώνης 1, μετά προγραμματίστε τους αυτοματισμούς της ζώνης 2 κλπ.  
Η ασύρματη ζώνη (1-6) που θα λειτουργεί η κάθε πρίζα προγραμματίζεται ΜΟΝΟ με το μπουτόν της καρφίτσας. Εάν το μπουτόν αυτό παραμείνει πατημένο 
μέχρι να σβήσει το κόκκινο ενδεικτικό, ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ η μνήμη και θα πρέπει να ξαναπρογραμματιστεί. 

 

Προσθήκη τηλεχειριστήριων ασύρματα: 
Και στα 2 τηλεκοντρόλ,  στο παλαιό που λειτουργεί τα ρολά ασύρματα, και  στο νέο, επιλέξτε με το πλήκτρο Select μόνο την ζώνη 1. 
1. Πατήστε το ΕΠΑΝΩ ή ΚΑΤΩ πλήκτρο του παλαιού τηλεκοντρόλ για να ξεκινήσει να λειτουργεί το ρολό (ή τα ρολά της 1ης ζώνης), και κρατήστε το πατημένο 
μέχρι να σταματήσει το ρολό (περίπου 6-10 δευτ.)  

2. Αμέσως, αφήστε το παλαιό τηλεκοντρόλ και πατήστε το πλήκτρο STOP του νέου τηλεκοντρόλ. Το νέο τηλεκοντρόλ αποθηκεύτηκε. Ακολουθήστε την ίδια 

διαδικασία για τον προγραμματισμό και των υπόλοιπων ζωνών 2 – 3 – 4 – 5 - 6. Επιλέγοντας κάθε φορά μόνο 1 ζώνη. Κάντε το ίδιο για τον προγραμματισμό και 
άλλων νέων τηλεκοντρόλ. Χωρητικότητα μνήμης για έως 20 τηλεκοντρόλ σε κάθε αυτοματισμό. 

Reset αυτοματισμού:  
Εάν ξαφνικά δεν λειτουργεί σωστά (ανωμαλία ΔΕΗ), κλείστε την τάση 230VAC για 10 δευτ. 

Ο αυτοματισμός πρίζας σας προσφέρει τα εξής πλεονεκτήματα: 
Ευκολία εγκατάστασης. Τοποθετείται στην θέση του απλού διακόπτη κίνησης του ρολού. 
Απόλυτος έλεγχος λειτουργίας με την βοήθεια των 2 ενδεικτικών λυχνιών. 
Μπουτόν λειτουργίας του ρολού επάνω στην πρίζα και δυνατότητα λειτουργίας όλων των ρολών ασύρματα με 
ένα τηλεκοντρόλ. Εύκολη αντικατάσταση τυχόν χαλασμένου αυτοματισμού ή αλλαγή ασφάλειας. Εάν δεν 
υπάρχει εγκατάσταση πρίζας, τοποθετείται στο κουτί διακλάδωσης δίπλα στο ρολό. 
 


