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POPIS OVLÁDAČA 

CM-12 je diaľkový 5 kanálový ovládač pre ovládanie látkových roliet 
ROLLO. Rolety je možné pomocou neho zastaviť v akejkoľvek polohe a 
tiež je možné nastaviť si obľúbenú pozíciu, do ktorej sa roleta dostane 
stlačením jedného tlačidla. Súčasťou balenia je nástenný držiak 
diaľkového ovládača. 

BEZPEČNOSŤ 

Dôležité bezpečnostné inštrukcie. Dodržujte všetky uvedené 
inštrukcie, nakoľko nesprávne používanie môže viesť k vážnym 
zraneniam. 

• nedovoľte sa deťom hrať s roletou alebo diaľkovým ovládačom; 
• vždy sa uistite, že sa roleta môže voľne pohybovať a nič nebráni v jej 

chode; 
• udržujte zariadenie suché a chráňte ho pred nadmernou vlhkosťou; 
• snažte sa zabrániť nežiaducim pádom, nárazom a otrasom 

zariadenia; hrubé zaobchádzanie môže viesť k poškodeniu 
vnútorných elektrických obvodov. 

ČISTENIE 

Dodržujte nasledovné všeobecné pravidlá pri čistení vonkajška 
zariadenia a jeho súčastí: 

• používajte vlhkú, mäkkú handru bez chĺpkov; dbajte aby sa vlhkosť 
nedostala do otvorov;  

• nepoužívajte spreje, rozpúšťadlá, alkohol alebo brúsne pasty. 

SERVIS A PODPORA 

Nevykonávajte vlastnoručne opravu. Neotvárajte, nerozoberajte 
zariadenie. Môže dôjsť k úrazu el. prúdom a strateniu záruky. V prípade 
problémov so zariadením kontaktujte vášho predajcu. 

ZÁRUČNÝ SERVIS 

Pred používaním si dôkladne prečítajte inštrukcie v tomto návode. Ak 
sa Vám zdá výrobok poškodený, alebo ak nepracuje tak ako by mal, 
kontaktujte ohľadom záručného servisu vášho predajcu. 

POPIS OVLÁDACÍCH PRVKOV 

 
Poznámka: Stredné tlačidlo má 2 funkcie. Krátkym stlačením sa zastaví 
pohyb rolety. Dlhším podržaním sa roleta dostane do prednastavenej 
obľúbenej polohy. 

VÝMENA BATÉRIE 

V prípade že kontrolka na ovládači bliká vysokou frekvenciou je 
potrebné vymeniť batériu. 

 

NÁSTENNÝ DRŽIAK OVLÁDAČA – MONTÁŽ 

 

SPÁROVANIE OVLÁDAČA 

 
1) Krátko stlačte programovacie tlačidlo na motore. Roleta začne 

striedavo krokovať hore a dole, čím indikuje, že programovací režim 
je aktívny (roleta krokuje až kým nebude programovací režim 
deaktivovaný opätovným stlačením programovacieho tlačidla na 
rolete). 

2) Vyberte požadovaný kanál 
pre roletu pomocou 
tlačidla "Výber kanálu" na 
diaľkovom ovládači.  

3) Stlačte párovacie tlačidlo 
na zadnej strane ovládača. 
Roleta krátko prestane 
krokovať, čím indikuje, že 
diaľkový ovládač bol 
spárovaný s roletou. 
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Poznámka: Opakujte kroky 1) až 3) pre odstránenie rolety 
z požadovaného kanála. 
 
!POZOR! Koncové polohy sú nastavené výrobcom. V prípade, že by ste 
ich menili, mohlo by ľahko dôjsť k poškodeniu rolety a tým k strate 
záruky. 
 

FUNKCIA „SINGLE SELECT“  

Funkcia „Single select“ umožňuje aktivovať programovací režim na 
jednotlivých roletách cez diaľkový ovládač, bez nutnosti stlačenia 
programovacieho tlačidla na rolete. 
 
1) Pre aktivovanie funkcie „Single select“ 

stlačte súčasne stredné tlačidlo (Stop / 
Obľúbená pozícia) a párovacie tlačidlo 
na zadnej strane ovládača. 
 
 
 
 
 
 

2) Ovládač začne vyhľadávať rolety 
v okolí čo indikuje preblikávaním 
kontroliek kanálu zľava doprava. 

 

 

 

 

3) Keď roletu nájde kontrolka 
konkrétneho kanálu začne blikať 
a roleta začne striedavo krokovať hore 
a dole, čím indikuje, že programovací 
režim je aktívny. Roleta môže byť teraz 
spárovaná alebo vymazaná 
z požadovaného kanála na ovládači. 

 

 

4) Pre vyhľadávanie ďalšej rolety stlačte 
tlačidlo „Vpravo“. Ovládač začne 
vyhľadávať. Pre vyhľadanie 
predchádzajúcej rolety stlačte tlačidlo 
„Vľavo“. 

 

 

 

5) Deaktivácia funkcie „Single select“ sa 
vykoná stlačením tlačidla „Vpravo“ 
v čase vyhľadávania. 

 

 

 

FUNKCIA „CHANNEL SELECT“ 

Funkcia „Channel select“ umožňuje kopírovať rolety medzi kanálmi / 
ovládačmi, bez nutnosti stlačenia programovacieho tlačidla na rolete. 
 
1) Vyberte kanál z ktorého chcete 

kopírovať rolety. 

 

 

 

2) Pre aktivovanie funkcie „Channel select“ 

stlačte súčasne tlačidlo výberu kanálu 

a párovacie tlačidlo na zadnej strane 

ovládača. 

 

 

3) Všetky rolety zo zvoleného kanála začnú 

krokovať hore a dole, čím indikujú, že 

programovací režim je aktívny. Všetky 

rolety môžu byť teraz skopírované do 

nového kanála na tom istom ovládači 

alebo tiež na inom ovládači. Vyberte 

nový kanál na (novom) ovládači. 

 

 

4) Stlačte párovacie tlačidlo na (novom) 

ovládači pre spárovanie roliet s novým 

kanálom. 

 

 

 

5) Pre ukončenie funkcie „Channel select“ zvoľte znova kanál vybraný 

v bode 1) a zopakujte krok 2) 

 


