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indoor use only

Uživateľský manuál 
AC tubulárnych motorov
ABC-06 &-07 
elektronických

VÝSTRAHA: Dôležité bezpečnostné inštrukcie.Následujte inštrukcie, zlou 
inštaláciou môžete spôsobiť ťažké zranenia.

Nevykonávajte vlastnoručne opravu. Neotvárajte, nerozoberajte zariadenie. 
Môže dôjsť k úrazu el.prúdom a zrušeniu záruky. Nenachádzajú sa tam Vami 
servisovateľné súčiastky.

VÝSTRAHA: 

1.Všeobecné informácie
ABC-06-MC, ABC-07-MC je tubulárny motor určený pre motorizáciu Coulisse Absolute roller, 
Coulisse horizontálných žalúzií 50mm, Coulisse Plissé 50mm a Coulisse Rímských roliet. Tubulárny 
motor je kompatibilný s trúbkami Coulisse a umožní motoricky ovládať roletku s minimálnym 
hlukom. Motor je ovládateľný iba s diaľkovým ovládačom Coulisse. Koncové polohy a obľúbená 
poloha, sú nastaviteľné s diaľkovým ovládačom.

 
   
Typ Napájanie Príkon Točivý 

moment-Ot/
min.

Max.
prevádzkový 
čas

Prevádzková 
tepl.

Max.počet 
kanálov

Stupeň 
ochrany

ABC-06-C 230V AC 50Hz 0.53A - 121W 6Nm - 28rpm 4 min. 5 - 60° 32 kanálov IP44

ABC-06-QC 230V AC 50Hz 0.57A - 133W 4Nm - 28rpm 4 min. 5 - 60° 32 channels IP44

ABC-07-QC 230V AC 50Hz 0.57A - 133W 8Nm - 15rpm 4 min. 5 - 60° 32 channels IP44

ABC-06-C120 120V AC 60Hz 0.85A - 102W 6Nm - 33rpm 4 min. 5 - 60° 32 channels IP44

ABC-06-QC120 120V AC 60Hz 0.78A - 102W 4Nm - 33rpm 4 min. 5 - 60° 32 channels IP44

ABC-07-QC120 120V AC 60Hz 0.78A - 102W 8Nm - 17rpm 4 min. 5 - 60° 32 channels IP44

1.2 Vlastnosti

1.2A

2. Programovanie a ovládanie

(tiež možné použitím “SingleSelect”, viď manuál diaľkového ovládača*)

2.1 Prvé použitie
Krok 1: Propojte motor do siete.

Krok 2: Nastavte žalúziu do programovacieho módu stlačením programovacieho tlačidla

Krok 3: Spárujte žalúziu s kanálom/diaľkovým ovládačom

Vyberte kanál stláčaním  
tlačidla pre výber kanálov

Uložte/vymažte stlačením 
programovacieho tlačidla na zadnej 
strane diaľkového ovl. (použite pero)

Stlačte horné + dolné tlačidlo 
pre zmenu smeru

Krok 4: Prepnite smer rotácie

Nastav programovací 
mód: 

Krátko stlač  
programovacie tlačidlo

Programovací 
mód:žalúzia 

krokuje…

Potvrdenie uloženia: 
žalúzia prestane 
krokovať na 3 sekundy

Potvrdenie uloženia: 
žalúzia prestane 
krokovať na 3 sekundy

Keď stlačíte dole na 
diaľkovom ovládači a vaša 
žalúzia sa hýbe hore, 
musíte zmeniť smer 
rotácie žalúzie. 

Krok 6: Vystúpte z programovacieho módu stlačením programovacieho tlačidla

Potom nastavte dolnú koncovú polohu

Použi Hore+Dole tlačidlá na 
posun do hornej koncovej 

polohy

Potvrdte polohu stlačením 
tlačidiel Stred+ Dole

Najprv nastavte hornú koncovú polohu

Krok 5:  Nastavenie dorazov

Použi Hore+Dole tlačidlá 
na posun do dolnej kon-

covej polohy

Potvrdte polohu stlačením 
tlačidiel Stred+ Hore

Potvrdenie uloženia: 
žalúzia prestane 
krokovať na 3 sekundy

Potvrdenie uloženia: 
žalúzia prestane 
krokovať na 3 sekundy

Vystúpte z programovacieho módu:Krátko 
stlačte programovacie tlačidlo

Krátko stlač 
programovacie tlačidlo

Programovací 
mód:žalúzia kroku-

je…

-Resetovanie do pôvodného nastavenia & Vymazanie všetkých spárovaných kanálov/ovládačov

Držte Programovací gombík, kým 
žalúzia prestane krokovaťpo druhý 

krát(pribl.10sek.)

10 sek

2.2 Ovládanie

Držte programovací 
gombík dlhšie než 2 

sek

Roletka sa pohybuje 
po celú dobu stlačenia 
gombika(max.15 sek.)

Pre posun do opačnej 
strany uvolnite gombík a 

znovu stlačte a držte  
programovací gombík 

dlhšie než 2 sek.

2.4 Resetovanie

Krátko stlač 
programovacie tlačidlo

Programovací 
mód:žalúzia kroku-

je…

- resetovanie do pôvodného nastavenia

Držte Programovací gombík 
kým žalúzia prestane krokovať a 

zakrokuje raz(pribl.15sek.)

 
   

Dodatočné nastavenia roletky:  K dispozícii

Zmeň smer rotácie                                     Áno
Obľúbená poloha                                       Áno
Priame prevzatie                                       Áno

2.5 Dodatočné nastavenia roletky        

Nevykonávajte vlastnoručne opravu. Neotvárajte, nerozoberajte zariadenie. Môže 
dôjsť k úrazu el.prúdom a zrušeniu záruky. Nenachádzajú sa tam Vami servisovateľné 
súčiastky.

VÝSTRAHA:

-Nedovoľte sa hrať deťom  so žalúziou, alebo s diaľkovým ovládačom
-Používajte len napájacie zariadenia, baterky vyhovujúce špecifikáciám motora.
-V prípade poruchy, odpojte zariadenie zo siete, alebo vyberte baterky a kontaktujte obchodného zástupcu.
-Žalúzia/roletka nesmie byť blokovaná v pohybe  prekážkou.
-Prívod prúdu musí byť mimo dosahu detí.
-Nemaľujte zariadenie
-Udržujtte zariadenie suché. 

5. Servis & Podpora

4.2 Cleaning
Pre čistenie vonkajšku zariadenia a príslušenstva dodržujte tieto základné pravidla:
-  Uistite sa zriadenie nie je pod prúdom.
-  Používajte vlhkú, mäkkú,handru bez chĺpkov.Dbajte aby sa vlhkosť nedostala do otvorov.
-  Nepoužívajte spreje,rozpúšťadlá, alkohol alebo brúsne pasty.

Nevykonávajte vlastnoručne opravu. Neotvárajte, nerozoberajte zariadenie. Môže 
dvojsť k úrazu el.prúdom a zrušeniu záruky. Nenachádzajú sa tam Vami servisovateľné 
súčiastky.

VÝSTRAHA: 

Online informácie
Pozrite na www.coulisse.nl pre najnovšie informácie a pre postup odstánenia porúch.

Záručný servis
Pred kontaktovaním vášho predajcu si najprv prečítajte rady v tomto manuály.
Ak sa Vám zdá výrobok poškodený, alebo ak nepracuje tak ako by mal, kontaktujte ohľadom 
záručného servisu vášho predajcu.

3.Tipy&Odstránenie porúch
Prosím chodte na www.coulisse.nl pre najnovšie informácie a pre postup odstánenia porúch.

Disclaimer:

© Autorské práva Coulisse.

Žiadna časť tejto publikácie nesmie byť kopírovaná, uchovávaná v pamäťových jednotkách, distribuovaná v akej koľvek forme(elektronickej, tlačenej, v kópiách, nahravkách, 

digitálnej forme) bez písomného potvrdenia vlastníka.   

Hoci tento manuál bol napísaný s maximálnou starostlivosťou,Coulisse B.V. nezodpovedá za akúkoľvek škodu spôsobenú chybov alebo nedostatkom tohto manuálu.  

 

CoulisseB.V. si vyhradzuje právo upravovať manuál bez povinnosti o tom informovať akúkoľvek osobu alebo subjekt. 

Najnovšia verzia manuálu je zverejnená na www.coulisse.nl, prípadne kontaktuje Vašu kontaktnú osobu v Coulisse. 

Ste vítaný posielať vaše pripomienky, komentáre firme Coulisse k tomuto manuálu na manuals@coulisse.nl.

4. Bezpečnosť&Čistenie

 
   
Typ Roletka Horizontálna žalúzia Iné

ABC-06 42, 50, 65, 80mm - 50mm pleated, roman

ABC-07 42, 50, 65, 80mm 50mm tilt and lift -

1.3 Kompatibilnosť

1.4 Spojovací kábel a ovládače

Programovací 
ovládač

Dôležité:
Pokiaľ je trvalo pripojený hlavný prívod elektriny, externý vypínač by mal byť 
umiestnený na dostupnom mieste. 

Pokiaľ je zástrčka pripevnená na hlavnom prívode elektriny, zásuvka by mala byť 
v blískosti motora na dostupnom mieste.

 
   
Prívodný kábel 230V 120V

Neutrál Modrý Biely
Fáza Hnedý Čierný
Uzemnenie Žltý-zelený Zelený

*Manuály sú k dispozícii na našej webovej stránke www.coulisse.com

Pre dodatočné nastavenia roletky pozri manuál Coulisse diaľkový ovládač.

1.1.Zakladné rozmery

1.3A

1.1A

 
   
Typ L1 L2 L3 Ø D1

ABC-06/07 590 15 575 40

4.1 Safety

SK
1

Priame prevzatie” je nastavené priamo z výroby.Motor prevezme povel a následne ide 
do koncovej polohy. Pokiaľ sa motor používa u Horizontálnej žalúzie, odporúča sa to 
deaktivovať. Následne motor bude krokovať a umožní ľahšie nastavenie polohy lamiel.

2.3 Priame prevzatie

Krátko stlač programova-
cie tlačidlo

Programovací mód: 
žalúzia krokuje…

Stlačte programovacie 
tlačidlo kým žalúzia prestane 

krokovať(5sek.)

5 sec

15 sec

-Ovládanie diaľkovým ovládačom  (pozri manuál “diaľkový ovládač”)
-Manuálne ovládanie

indoor use only


