
           
Handleiding voor het instellen van de alleen-kantel functie op controle eenheden 

SL1807 en SL1963 
 
Het activeren van de alleen- kantel functie: 
(controleer eerst of het systeem in de alleen-kantel functie, of in de optrekbare functie staat) 
 
1 – gebruik de schakelaar met de aparte op- en neerknop die in verbinding staat met de jaloezie 
      die u in de alleen-kantel functie wilt zetten 
 
NB:  

 Wanneer er meerdere jaloezieën  zijn aangesloten op de controle eenheid SL1807, zullen al 
die jaloezieën  in de alleen-kantel functie gezet worden; 

 Wanneer er een enkele controle eenheid SL1963 (met radio ontvanger) gebruikt wordt, dient 
u een tijdelijke schakelaar erop aan te sluiten om deze handelingen te kunnen verrichten. Het 
kan niet via de afstandbediening; 

 Wanneer er meerdere controle eenheden SL1807 (master en slaves), of combinaties van 
SL1807 en SL1963 geïnstalleerd zijn, sluit dan een tijdelijke schakelaar aan de controle 
eenheid die zich het dichtst bij het betreffende raam bevindt. 

 
2 – druk gelijktijdig de op- en neerknoppen in en houdt deze ten minste 10 seconden ingedrukt 
 
NB: 

 Het activeren van de alleen-kantel functie wordt bevestigd door een kleine beweging van de 
lamellen; 

 Als u de op-knop indrukt wanneer de alleen-kantel functie geactiveerd is, zal het systeem 
ongeveer 3 seconden omhoog gaan. Dit is de alleen –kantel tijd. 

 
3 – herhaal bovenstaande handelingen bij iedere jaloezie of groep jaloezieën die u in de alleen-kantel 
functie wilt zetten 
 
NB: 

 Bij het activeren van de alleen-kantel functie mag de jaloezie op iedere gewenste hoogte 
hangen. Het systeem hoeft dus niet perse helemaal naar beneden gelaten te zijn 

 
 
Het deactiveren van de alleen-kantel functie: 
 
Om het systeem te deactiveren, voert u dezelfde handelingen uit voor iedere gewenste jaloezie of 
groep van jaloezieën. 
 
Om de juiste werking van de alleen-kantel functie te bereiken, dient u te controleren of de jaloezie 
correct is aangesloten op de betreffende controle eenheid SL1807 of SL1963 met radio ontvanger.  
Ter controle van de polariteitverbindingen, voert u onderstaande handelingen uit: 
Als de alleen-kantel functie geactiveerd is, drukt u op de op-knop op de schakelaar of afstands-
bediening. De jaloezie trekt ongeveer 3 seconden op, de alleen-kantel tijd.  
Als u op de neer-knop drukt gaat de jaloezie omlaag. Als het tegengestelde gebeurt, is de polariteit 
foutief en dienen de verbindingen met de jaloezie of met de SL1807/SL1963 omgedraaid te worden. 
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