
System 3000

Knappsats memory

Knappsats memory
Best. nr. : 5363 ..

Bruksanvisning

1 Säkerhetsanvisningar
Montering och anslutning av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade
elektriker.

Kan medföra allvarliga kroppsskador, eldsvåda eller materiella skador. Läs och följ hela
bruksanvisningen.
Risk för elstötar! Frånkoppla enheten innan arbeten utförs på den eller lasten. Slå av alla
brytare som matar farlig spänning till enheten eller lasten.
De här anvisningarna är en del av produkten och ska behållas av slutkunden.

2 Enhetens konstruktion

Bild 1: Enhetens konstruktion

(1) Insats
(2) Ram
(3) Programmeringsknapp

ƞ = Anordning upp/belysning till, ljusare
Ɵ = Anordning ned/belysning från, mörkare

(4) Spärrfunktion
Ɨ = spärrfunktion
Ɯ = minnesfunktion

(5) Funktionslysdiod
Röd = spärrfunktionen aktiv
Grön = minnesfunktionen aktiv

(6) Statuslysdiod, grön
lyser = anordningen aktiverad/belysning tillkopplad

3 Funktion
Ändamålsenlig användning
– Manuell och tidsstyrd manövrering av jalusier, ståljalusier, markiser eller belysning
– Styrning med ljus, dimning, gardin eller 3-ledningsinsats i System 3000
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Produktegenskaper
– Aktivering av anordningar, med jalusiinsats
– Koppling och dimning av belysning, med kopplings- och jalusiinsats
– Ventilationsläge för anordningen som kan sparas, med jalusiinsats
– Tillkopplingsljusstyrka för dimmeraktuatorer kan sparas, med dimmerinsats
– Spärrfunktion
– Två kopplingstider kan sparas som upprepas med 24-timmarsintervall
Beteende efter att strömmen kommer tillbaka
– Alla sparade kopplingstider är raderade.
– Lasten är frånkopplad.
– Ventilationsläget och tillkopplingsljusstyrkan bibehålls.

4 Manövrering jalusi och ståljalusi
Köra anordning
￭ Håll knappen ƞ eller Ɵ intryckt i mer än en sekund.

Den hängande anordningen körs till ändläget i önskad riktning eller stoppar om knappen
trycks ned igen.
Om ett ventilationsläge är sparat stannar anordningen redan i ventilationsläget vid
nedkörning från övre ändläget (se Spara ventilationsläge).

Ställa in lameller
￭ Håll knappen ƞ eller Ɵ intryckt i mindre än en sekund.
Spara ventilationsläge
För att ventilationsläget ska kunna sparas och användas ska jalusin köras till övre ändläget och
statuslysdioden (6) själv slockna efter 2 minuter.
￭ Håll knappen Ɵ intryckt i mer än en sekund från övre ändläget.

Den hängande anordningen rör sig i riktning mot det undre ändläget.
￭ Håll knappen ƞ och Ɵ intryckta.

Gardinen stoppar men fortsätter efter 4 sekunder.
￭ Släpp knapparna så snart önskat ventilationsläge nåtts och tryck på knappen ƞ inom 4

sekunder.
Ventilationsläget sparas. Den hängande anordningen körs tillbaka till det övre ändläget.
När ett nytt ventilationläge sparas skrivs det tidigare värdet över.

5 Manövrering belysning
Koppla om ljuset
￭ Håll knappen ƞ eller Ɵ intryckt kortare än 0,4 sekunder.

Med dimningsinsats kopplas ljuset till den senast inställda ljusstyrkan eller en spara
ljusstyrka.

Tänd ljuset med lägsta ljusstyrkan
￭ Håll knappen Ɵ intryckt i mer än 0,4 sekunder.
Ställa in ljusstyrkan
￭ Håll knappen ƞ eller Ɵ intryckt i mer än 0,4 sekunder.
Lagra inkopplingsljusstyrka
￭ Ställa in ljusstyrkan
￭ Håll knappen ƞ och Ɵ intryckt i mer än 4 sekunder.
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Radera tändningsljusstyrka
￭ Tryck kort på knappen (3): Ljuset tänds med lagrad tändningsljusstyrka.
￭ Håll knappen ƞ och Ɵ intryckt i mer än 4 sekunder.

Tändningsljusstyrkan har raderats.
Ljuset tänds med senast inställda ljusstyrka.

6 Aktivera funktioner
Spara kopplingstider – minnesdrift
￭ Utöver den normala manövreringen med knapp ƞ eller Ɵ ska knappen  Ɯ hållas

intryckt i mer än en sekund.
Insatsen kopplas om och kopplingstiden sparas.
Enheten växlar till minnesdrift. Funktionslysdioden (5) lyser permanent grönt.
Sparade kopplingsförlopp upprepas inom ett 24-timmarsintervall.
En upp- och nekörningstid kan sparas. När en ny kopplingstid sparas skrivs det tidigare
värdet över.

För att radera alla tider ska knappen Ɯ hållas intryckt i mer än 20 sekunder tills
funktionslysdioden (5) lyser grönt en andra gång.
Aktivera/inaktivera minnesdrift
￭ Håll knappen Ɯ intryckt i mer än 4 sekunder.

I minnesdrift lyser funktionslysdioden (5) permanent grönt.
Minnesdrift kan endast aktiveras om minst en kopplingstid är sparad.

Aktivera/inaktivera spärrfunktion
Spärrfunktionen spärrar manövrering via extension och inaktiverar minnesdriften. Manuell
manövrering via knapparna ƞ och Ɵ är fortfarande möjlig.

För jalusier är manövrering via extension fortfarande möjlig i riktning ”UPP” (vindlarm).
￭ Håll knappen Ɨ intryckt i mer än 4 sekunder.

Funktionslysdioden (5) lyser rött så länge spärrfunktionen är aktiv.

Aktivera/inaktivera nattläge
I nattläge lyser status- och funktionslysdioderna inte permanent utan bara i 5 sekunder efter att
knappen tryckts ned.
￭ Håll knapparna Ɨ och Ɯ intryckta i mer än 4 sekunder.

Nattläget är aktiverat: funktionslysdioden lyser rött i 3 sekunder.
Nattläget är inaktiverat: funktionslysdioden lyser grönt i 3 sekunder.

7 Information för elektriker

 FARA!
Livsfara på grund av elektrisk stöt.
Koppla från enheten. Täck över spänningsledande delar.

Montera enheten
Omkopplings-, dimnings- eller jalusiinsatsen är korrekt monterad och ansluten (se
bruksanvisningen för insatserna).
￭ Sätt ramen och påbyggnadsdelen på insatsen.
￭ Koppla in nätspänningen.
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Om statuslampan blinkar upprepat tre gånger med 1 sekunds mellanrum har påbyggnadsdelen
tidigare varit ansluten till en insats från en annan tillverkare. Placera antingen påbyggnadsdelen
på rätt insats eller tryck på knapparna ƞ och Ɵ i mer än 4 sekunder för att enheten ska kunna
användas igen.

8 Tekniska data
Omgivningstemperatur -5 ... +45 °C
Förvarings-/transporttemperatur -20 ... +70 °C
Uppgifter enligt DIN EN 60730-1
Verkningssätt 1.B
Nedsmutsning 2
Nom. stötspänning 4000 V

9 Garanti
Garantin hanteras över fackhandeln, inom ramen för de lagstadgade bestämmelserna. Lämna
eller skicka defekta apparater portofritt med en felbeskrivning till din ansvarige försäljare
(fackhandel/installationsföretag/elfackhandel). Denne ser till att apparaterna skickas till Gira
Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald

Postfach 12 20
42461 Radevormwald

Deutschland

Tel +49(0)21 95 - 602-0
Fax +49(0)21 95 - 602-191

www.gira.de
info@gira.de

4 / 432595312 10865950 25.07.2019


	1 Säkerhetsanvisningar
	2 Enhetens konstruktion
	3 Funktion
	4 Manövrering jalusi och ståljalusi
	5 Manövrering belysning
	6 Aktivera funktioner
	7 Information för elektriker
	8 Tekniska data
	9 Garanti

