
 

 

 

 

 

 

 

 

Programowanie pozycji do oglądania VP (VIEWING POSITION) 
 
UWAGA!  Aby wszystkie funkcje jednostki sterującej działały prawidłowo, należy zaprogramować  

VP (VIEWING POSITION). 
Aby ustawić VP, należy przeprowadzić następujące czynności: 

 Naciśnij i podtrzymaj przez około 3sekundy przycisk (niebieski) SETUP, aż usłyszysz dwa krótkie sygnały 
„beeps” i zapali się czerwona kontrolka SETUP. Teraz jesteś w trybie programowania VP. 

 Naciśnij i podtrzymaj przycisk UP  tak długo, aż winda osiągnie maksymalne górne położenie 

 Naciśnij i podtrzymaj przycisk DOWN aby ustawić wymaganą pozycję VP. Są dostępne dwie prędkości ruchu. 
Możesz zmieniać prędkość poruszania się windy naciskając krótko przycisk SETUP. 

 Po ustawieniu pozycji VP, naciśnij i podtrzymaj przycisk SETUP przez około 3 sekundy, aż usłyszysz dwa krótkie 
sygnały „beeps” i czerwona kontrolka SETUP zgaśnie. Pozycja preferowana VP jest ustawiona. 

 
Rejestracja do jednostki sterującej pilota zdalnego sterowania  
Aby zaprogramować pilota naciśnij przycisk RCSET, a następnie naciśnij i podtrzymaj przez około 1 sekundę dowolny 
przycisk na pilocie. Jeśli pilot zostanie zarejestrowany usłyszysz krótki sygnał „beep”.  
 
UWAGA!  Tryb programowania pilota jest aktywny przez około 30 sekund od naciśnięcia przycisku RCSET. 

Po tym czasie jednostka kontrolna samoczynnie przechodzi do trybu normalnej pracy. 
 
Wyświetlane komunikaty: 
Wyświetlacz informuje o stanie pracy windy. Jeśli na wyświetlaczu pojawi się : 

 “0” pulsujące – przeciążenie silnika (przekroczony dopuszczalny prąd silnika) 

 “1” pulsujące –  

 “2” pulsujące –  

 “3” pulsujące – kable od windy nie są podłączone do jednostki sterującej  

 “4” pulsujące  - sprawdź wyłącznik krańcowy górny i zaprogramuj VP (VIEWING POSITION) 

 “h” pulsujące – uszkodzona wiązka silnika –skontaktuj się z serwisem  
Naciśnięcie dowolnego przycisku kasuje wyświetlany komunikat. 

Powyższy obrazek przedstawia klawiaturę jednostki sterującej. 

INSTRUKCJA OBSŁUGI JEDNOSTKI STERUJĄCEJ  K2-DOWN 
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MOCOWANIE ŚCIENNE PODNOŚNIK K2-DOWN: 

Elementy podnośnika: 

 

 

 

1. Podłączyć sterownik do podnośnika i wyjechać podnośnikiem na maksymalną 

wysokość. 

 

 

2. Założyć zawiesia ścienne. 

 

 

3. Zamontować belki zawiesia do TV 

1 szt                                       1 szt                     2 szt                               2 szt 



 

 

 

4. Ustawić zaczepy zawiesia górnego i zabezpieczyć  

 

5. Zamontować podnośnik na ścianie. 

 

6. Zawiesić telewizor na zaczepach zawiesia i zabezpieczyć.  



 


