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Bedieningshandleiding 

1 Veiligheidsinstructies 
De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur 
worden uitgevoerd. 
Ernstig letsel, brand of materiële schade mogelijk. Handleiding volledig doorlezen en 
aanhouden. 
Gevaar door elektrische schokken. Voordat werkzaamheden aan het apparaat of de last 
worden uitgevoerd, moeten deze worden vrijgeschakeld. Daarbij moet rekening worden 
gehouden met alle installatieautomaten die gevaarlijke spanningen aan het apparaat of 
de last leveren. 
Gevaar door elektrische schokken. Apparaat is niet geschikt voor vrijschakelen. 
Deze handleiding is onderdeel van het product en moet door de eindklant worden be-
waard. 

2 Constructie apparaat 

Afbeelding 1: Constructie apparaat 

(1) Jaloezie-eenheid 
(2) Frames 
(3) Element 

3 Functie 
Bedoeld gebruik 
- Bedienen van elektrisch aangestuurde jaloezieën, rolluiken en markiezen 
- Gebruik op eenheid van het jaloeziebesturingssysteem 
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4 Bediening 
Jaloezie bewegen 
o Element boven of onder langer dan één seconde indrukken. 

De jaloezie beweegt in de gewenste richting tot de eindstand of stopt bij opnieuw indrukken 
van de toets. 

Lamellen verstellen 
o Element boven of onder korter dan één seconde indrukken. 

De lamellenstand verandert in de gewenste richting zolang de toets wordt ingedrukt. 

5 Informatie voor elektromonteurs 

5.1 Montage en elektrische aansluiting 

GEVAAR! 
Elektrische schok bij aanraken van onderdelen die onder spanning staan. 
Elektrische schokken kunnen dodelijk letsel tot gevolg hebben. 
Voordat werkzaamheden aan het apparaat of de last worden uitgevoerd, moe-
ten alle bijbehorende installatieautomaten worden vrijgeschakeld. Spanning-
voerende delen in de omgeving afdekken! 

Apparaat monteren 
Jaloezie-eenheid is correct gemonteerd en aangesloten (zie handleiding van het betreffende 
element). 
o Element (3) met frame (2) op de jaloezie-eenheid (1) plaatsen (afbeelding 1). 
o Netspanning inschakelen. 

6 Bijlage 

6.1 Technische gegevens 
Omgevingstemperatuur 0 ... +45 °C 
Opslag-/transporttemperatuur -10 ... +60 °C 
Omschakeltijd bij richtingsverandering ca. 1 s 
Inschakelduur ca. 2 min 

6.2 Garantie 
De wettelijk vereiste garantie wordt uitgevoerd via de vakhandel. 
Een gebrekkig apparaat kunt u met een omschrijving van de fout aan de betreffende verkoper 
((elektrotechnische) vakhandel/installatiebedrijf) overhandigen of portvrij opsturen. Deze stuurt 
het apparaat door naar het Gira Service Center.  
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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 
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