
 
 

NEOMAT A 
 
ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΜΟΤΕΡ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ-ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ. 
Α1. Προγραµµατισµός πρώτου τηλεχειριστηρίου 
1. Μόλις ανοίξετε την κεντρική µονάδα θα ακουστούν 2 µακριά µπιπ 
2. Μέσα σε 5 δευτερόλεπτα πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί        (για 
περίπου 3 δευτερόλεπτα) του τηλεχειριστηρίου που πρέπει να προγραµµατιστεί. 
3. Όταν ακούσετε το πρώτο από τα 3 µπιπ που επιβεβαιώνουν τον προγραµµατισµό 
αφήστε το κουµπί      . 
 
Σηµείωση: Αν η κεντρική µονάδα περιέχει ήδη κωδικούς θα ακουστούν 2 κοντά µπιπ 
όταν το ανοίξετε. Σ’ αυτή τη περίπτωση δε µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις 
παραπάνω οδηγίες. 
 
Α2. Προγραµµατισµός άλλων τηλεχειριστηρίων 
1. Πατήστε και κρατήστε πατηµένο του κουµπί       του καινούριου τηλεχειριστηρίου 
(για περίπου 5 δευτερόλεπτα) µέχρι να ακουστεί το µπιπ. 
2. Αργά πατήστε το κουµπί      ενός ήδη ενεργοποιηµένου τηλεχειριστηρίου 3 φορές. 
3. Πατήστε ξανά το κουµπί      του καινούριου τηλεχειριστηρίου. 
4. Τελικά, θα ακουστούν 3 µπιπ που σηµαίνει ότι το τηλεχειριστήριο 
προγραµµατίστηκε σωστά. 
 
Σηµείωση: Αν η µνήµη είναι ήδη γεµάτη (14 κωδικοί) 6 µπιπ θα σηµαίνουν ότι το 
τηλεχειριστήριο δε µπορεί να προγραµµατιστεί.  
 
Α3. Προγραµµατισµός των θέσεων ‘0’ και ‘1’ 
1. Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί      ή       ενός ενεργοποιηµένου 
τηλεχειριστηρίου µέχρι τα ρολά να φτάσουν στην επιθυµητή θέση ανοίγµατος. 
2. Πατήστε και κρατήστε πατηµένου το κουµπί       του τηλεχειριστηρίου µέχρι να 
ακουστεί 1 µπιπ. (περίπου 5 δευτερόλεπτα) 
3. Αφήστε το και µετά πατήστε ξανά το κουµπί       για 5 δευτερόλεπτα ακόµα µέχρι 
να ακούσετε 4 κοντά µπιπ. 
4. Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί       µέχρι 3 µπιπ και ένας ήχος από τα 
ρολά να σηµαίνουν ότι η θέση «πάνω» (ανοιχτό) ορίστηκε. 
5. Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί      ή       ενός ενεργοποιηµένου 
τηλεχειριστηρίου µέχρι τα ρολά να φτάσουν στην επιθυµητή θέση κλεισίµατος. 
6. Πατήστε και κρατήστε πατηµένου το κουµπί       του τηλεχειριστηρίου µέχρι να 
ακουστεί 1 µπιπ. (περίπου 5 δευτερόλεπτα) 
7. Αφήστε το και µετά πατήστε ξανά το κουµπί       για 5 δευτερόλεπτα ακόµα µέχρι 
να ακούσετε 4 κοντά µπιπ. 
8. Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί       µέχρι 3 µπιπ και ένας ήχος από τα 
ρολά να σηµαίνουν ότι η θέση «κάτω» (κλειστό) ορίστηκε. 
 
Το κουµπί      θα ανεβάζει τα ρολά και το κουµπί       θα τα κατεβάζει. Τα ρολά θα 
σταµατάνε στη ρυθµιζόµενη θέση. 
 



 
 
Α4. Ηµιαυτόµατος προγραµµατισµός των θέσεων ‘0’ και ‘1’ 
1. Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί      ή        ενός προγραµµατισµένου 
τηλεχειριστηρίου µέχρι τα ρολά να ανοίξουν εντελώς και το µοτέρ να σταµατήσει 
αυτόµατα. 
2. Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί      για να κατεβάσετε τα ρολά. 
3. Αφήστε το κουµπί         όταν τα ρολά φτάσουν στην επιθυµητή θέση ‘1’ 
4. Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί      του τηλεχειριστηρίου µέχρι να 
ακουστεί 1 µπιπ (περίπου 5 δευτερόλεπτα). 
5. Αφήστε το και µετά πατήστε ξανά το κουµπί          για 5 δευτερόλεπτα ακόµα µέχρι 
να ακούσετε 4 κοντά µπιπ. 
6. Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί      µέχρι 3 µπιπ και ένας ήχος 
επιβεβαιώνουν ότι η θέση κλεισίµατος ‘1’ έχει προγραµµατιστεί. 
 
Α5. Αυτόµατος προγραµµατισµός των θέσεων ‘0’ και ‘1’ 
1. Ελέγξτε ότι τα ρολά είναι στη µέση της διαδροµής χρησιµοποιώντας τα κουµπιά  
     ή       ενός ενεργοποιηµένου τηλεχειριστηρίου αν χρειάζεται να µετακινηθούν τα 
ρολά.   
2. Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί      ενός ενεργοποιηµένου 
τηλεχειριστηρίου µέχρι να ακούσετε ένα µπιπ (περίπου 5 δευτερόλεπτα). 
3. Αφήστε το και µετά πατήστε ξανά το κουµπί        για ακόµα 5 δευτερόλεπτα µέχρι 
να ακούσετε 4 κοντά µπιπ. 
4. Αφήστε το και µετά πατήστε ξανά το κουµπί        µέχρι να ακούσετε 2 χαµηλά µπιπ 
5. Τα ρολά πρέπει να κινηθούν προς τα πάνω, εάν κινούνται προς τα κάτω πατήστε τα 
κουµπιά       ή       προκειµένου τα ρολά να κινηθούν προς τα πάνω. 
6. Η διαδικασία θα συνεχιστεί αυτόµατα σ’ αυτή τη φάση: 
αρχικά το σύστηµα θα βρει τη  θέση ‘0’ σε σχέση µε το άνοιγµα των ρολών, 
στη συνέχεια τη θέση ‘1’ σε σχέση µε το 
7. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί όταν τα ρολά κλείσουν εντελώς και ακουστούν 3 
µπιπ. 
 
Α6. Ο προγραµµατισµός της µεσαίας θέσης ‘Ι’ 
1. Χρησιµοποιώντας τα κουµπιά                   σ’ ένα τηλεχειριστήριο κινείστε τα ρολά 
στη θέση που επιθυµείτε για ‘Ι’. 
2. Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί      (περίπου 5 δευτερόλεπτα) µέχρι να 
ακούσετε το µπιπ. 
3. Αφήστε το και πατήστε ξανά το κουµπί       για 5 δευτερόλεπτα ακόµα µέχρι να 
ακούσετε 4 κοντά µπιπ. 
4. Πατήστε ταυτόχρονα τα κουµπιά       και    µέχρι 3 µπιπ να επιβεβαιώσουν τον 
προγραµµατισµό της θέσης. 
 
Α7. Ακύρωση θέσης ‘Ι’  
1. Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί      ενός ενεργοποιηµένου 
τηλεχειριστηρίου µέχρι να ακούσετε ένα µπιπ (περίπου 5 δευτερόλεπτα). 
2. Αφήστε το και πατήστε ξανά το κουµπί       για 5 δευτερόλεπτα ακόµα µέχρι να 
ακούσετε 4 κοντά µπιπ. 
3. Πατήστε ταυτόχρονα τα κουµπιά    και    µέχρι 5 µπιπ επιβεβαιώνουν την ακύρωση 
της µεσαίας θέσης ‘Ι’. 
 



 
 
 
Α8. Ακύρωση θέσεων ‘0’ και ‘1’ 
1. Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί      ενός ενεργοποιηµένου 
τηλεχειριστηρίου µέχρι να ακούσετε ένα µπιπ.  
2. Αφήστε και πατήστε ξανά το κουµπί          για 5 δευτερόλεπτα ακόµα µέχρι να 
ακούσετε 4 κοντά µπιπ. 
3. Πατήστε το κουµπί    (αν είναι ενεργοποιηµένος ο αυτόµατος προγραµµατισµός) ή 
το κουµπί      (αν είναι ενεργοποιηµένος ο ηµιαυτόµατος προγραµµατισµός) µέχρι 5 
µπιπ να επιβεβαιώνουν την ακύρωση των θέσεων ‘0’και ‘1’. 
 
Α9. ∆ιαγραφή µνήµης  
Α. Σβήστε το µοτέρ και συνδέστε το άσπρο και το µαύρο καλώδιο 
Β. Ανοίξτε το µοτέρ και περιµένετε για τα 2 αρχικά µπιπ. 
1. Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί      ενός ενεργοποιηµένου χειριστηρίου 
µέχρι να ακούσετε 1 µπιπ. (5 δευτερόλεπτα) 
2. Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί      του χειριστηρίου µέχρι να ακούσετε 
3 µπιπ. Αφήστε το κουµπί ακριβώς κατά τη διάρκεια του 3ου µπιπ. 
3. Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί      του χειριστηρίου µέχρι να ακούσετε 
3 µπιπ. Αφήστε το κουµπί ακριβώς κατά τη διάρκεια του 3ου µπιπ. 
4. Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί     του χειριστηρίου µέχρι να ακούσετε 
3 µπιπ. Αφήστε το κουµπί ακριβώς κατά τη διάρκεια του 3ου µπιπ. 
5. Αν θέλετε να ακυρώσετε όλη τη µνήµη , πατήστε τα κουµπιά    και    µαζί µέσα σε 
2 δευτερόλεπτα και µετά αφήστε τα. 
Ύστερα από µερικά δευτερόλεπτα 5 µπιπ θα επιβεβαιώσουν ότι όλοι οι 
αποθηκευµένοι κωδικοί έχουν σβηστεί. 
 
A10. Προγραµµατισµός σένσορα ανέµου 
1. Πατήστε το κουµπί      ενός τηλεχειριστηρίου µέχρι να ακούσετε 1 µπιπ. 
2. Πατήστε αργά το κουµπί      τόσες φορές (1,2,3) όσο και ο αριθµός του επιθυµητού 
επιπέδου (x1=15km/h, x2=30km/h, x3=45km/h). 
3. Μετά από µερικά δευτερόλεπτα θα ακούσετε µερικά µπιπ (όσο και το επιθυµητό 
επίπεδο). 
4. Πατήστε το κουµπί      για επιβεβαίωση, 3 µπιπ θα επιβεβαιώσουν την καινούρια 
ρύθµιση. Για να ακυρώσετε τη ρύθµιση περιµένετε τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα 
χωρίς επιβεβαίωση. 
 
Α11. Προγραµµατίζοντας τις θέσεις ‘0’ και ‘1’ για ηµιαυτόµατη αναζήτηση 
1. Ενεργοποιήσετε το ‘Βήµα προς βήµα’ έλεγχο (µαύρο και άσπρο καλώδιο), αν τα 
ρολά κατεβαίνουν αφήστε το χειριστήριο και επαναλάβετε τη διαδικασία. 
2. Κρατήστε το ‘Βήµα προς βήµα’ ενεργό µέχρι το µοτέρ να σταµατήσει αυτόµατα 
επειδή τα εντελώς ανοιχτά ρολά χτυπούν στα στόπερ (θέση ‘0’). Μετά αφήστε το 
χειριστήριο. 
3. Χρησιµοποιώντας το ‘Βήµα προς βήµα’ έλεγχο (χειροκίνητος έλεγχος), 
σταµατήστε τα ρολά καθώς κατεβαίνουν στην επιθυµητή θέση κλεισίµατος (θέση 
‘1’), έτσι ώστε η επόµενη εντολή να κάνει τα ρολά να ανεβαίνουν. 
4. Ενεργοποιήσετε τον έλεγχο ‘Βήµα προς βήµα’ 2 συνεχόµενες φορές µέσα σε 2 
δευτερόλεπτα κρατώντας τη 2η εντολή ενεργή για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα, µέχρι 
3 µπιπ να επιβεβαιώσουν ότι η θέση προγραµµατίστηκε. 



 
 
 
Α12. Προγραµµατίζοντας τις θέσεις ‘0’ και ‘1’ για αυτόµατη αναζήτηση 
1. Ενεργοποιήσετε το ‘Βήµα προς βήµα’ έλεγχο (µαύρο και άσπρο καλώδιο), αν τα 
ρολά κατεβαίνουν αφήστε το χειριστήριο και επαναλάβετε τη διαδικασία. 
2. Κρατήστε το ‘Βήµα προς βήµα’ ενεργό µέχρι το µοτέρ να σταµατήσει αυτόµατα 
επειδή τα εντελώς ανοιχτά ρολά χτυπούν στα στόπερ (θέση ‘0’). Μετά αφήστε το 
χειριστήριο. 
3. Συνεχίστε να κρατήστε ενεργό τον έλεγχο για 5 δευτερόλεπτα ακόµα µέχρι να 
ακούσετε 2 µπιπ. Μετά αφήστε το χειριστήριο. 
4. Τα ρολά θα αρχίσουν να κατεβαίνουν “ψάχνοντας” τη θέση ‘1’. Η διαδικασία 
µπορεί να διακοπεί αν ξαναενεργοποιήστε τον έλεγχο ‘Βήµα προς βήµα’.  
5. Όταν τα ρολά κλείσουν εντελώς θα σταµατήσουν και θα ακούσετε 3 µπιπ 
επιβεβαίωσης του προγραµµατισµού των θέσεων ‘0’ και ‘1’. 
 
Α13. ∆ιαγραφή των θέσεων ‘0’ και ‘1’ χρησιµοποιώντας τον έλεγχο «βήµα προς 
βήµα» 
1. Ενεργοποιήσετε τον έλεγχο «βήµα προς βήµα». Αν τα ρολά  κατεβαίνουν αφήστε 
τον έλεγχο και επαναλάβετε τη διαδικασία. 
2. Κρατήστε τον έλεγχο ενεργό µέχρι τα ρολά να αρχίσουν να ανεβαίνουν. 
Ενεργοποιήστε τον έλεγχο «βήµα προς βήµα» 2 συνεχόµενες φορές (µέσα σε 2 
δευτερόλεπτα), κρατώντας τη δεύτερη εντολή ενεργή για να σταµατήσει τα ρολά και 
ύστερα να αρχίσουν να κατεβαίνουν. 
3. Επαναλάβετε το προηγούµενο στάδιο 3 φορές ακόµα. Την 3η φορά τα ρολά δε θα 
ανεβαίνουν. 
4. Συνεχίστε να έχετε ενεργό τον έλεγχο «βήµα προς βήµα» για 10 δευτερόλεπτα 
ακόµα µέχρι 5 µπιπ να σηµαίνουν ότι οι θέσεις έχουν διαγραφεί.  
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