
FAHER 
Nelmo

www.sunshade-experts.com service@sunshade-experts.com

nl 17-10-2022



*uwaga! do montażu należy użyć kotew odpowiednich dla podłoża (ściana ceglana, betonowa itp.) i o odpowiedniej nośnościwww.sunshade-experts.com 2

1. Aansluitschema van de rolluikschakelaar voordat u de eindposities instelt

2. Aansluitschema van de rolluikschakelaar na het instellen van de eindposities

FAHER Nelmo

3. Aansluitschema  instellen van de eindposities via de DC270A-kabel

 

  

 

 

 

Knop voor boven- en onder
verstelling eindpositie.
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4. Afstellen eind positie via DC 270A

5. Afstellen eind positie via schakelaar (sluit alle draden aan zonder witte draad)

Druk op de 
omhoog- knop (pijl)

Het pantser begint
omhoog te bewegen

Houd de groene knop ingedrukt
totdat u de bovenste

eindpositie bereikt

Wanneer het pantser
zich in de verwachte 
bovenste eindpositie 

bevindt, los de
groene knop

Bovenstaande
eindpositie
is afgesteld

Druk op de 
omlaag- knop (pijl)

Het pantser begint
omlaag te bewegen

Houd de groene knop ingedrukt
totdat u de onderstaande

eindpositie kregen

Wanneer het pantser
zich in de verwachte 
onderstaande positie 

bevindt, los de
groene knop

Onderstaande
eindpositie
is afgesteld

Druk op de 
omhoog knop

Het pantser begint
omhoog te bewegen

Houd de groene knop ingedrukt
totdat u de bovenstaande

eindpositie kregen

Wanneer het pantser zich in de
verwachte eindpositie, los de

groene knop

Druk op de 
omlaag knop

Het pantser begint
omlaag te bewegen

Houd de groene knop ingedrukt
totdat u de onderstaande

eindpositie kregen

Wanneer het pantser zich in de
verwachte eindpositie, los de

groene knop
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6. Eindposities wissen

Druk op de 
omhoog knop

Het pantser
stop bij de 
bovenste

eindpositie

Druk 5 keer
op de

omhoog - knop
na 0,5s

Druk op de 
omlaag knop

Druk 5 keer
op de

omlaag - knop
na 0,5s

Het pantser
stop bij de

onderatande
eindpositie

Het pantser zal
omhoog / omlaag

bewegen






