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1. Descrierea produsului: 

Motoarele din gama ELITE-I sunt echipate cu receptor/emitator radio si au limitator electronic pentru 
capetele de cursa. Sunt proiectate pentru sisteme de umbrire cu tub, cum ar fi copertine necasetate; 
jaluzele și pot fi controlate prin intermediul telecomenzilor, senzorilor radio și aplicațiilor mobile.  
Capetele de cursa, precum și direcția de rotație, sunt programabile prin intermediul telecomenzii.  
Motoarele din gama ELITE-I pot primi semnale numai de la emițătoarele și senzorii ELITE-I GAVIOTA. 

 

2. Emițătoare compatibile: 

60090165 - Telecomanda ELITE-I 1 canal 
60090166 - Telecomanda ELITE-I 15 canale 
60090170 - Telecomanda de perete ELITE-I cu 1 canal 
60090171 - Telecomanda de perete ELITE-I 15 canale 
60090168 - Senzor soare-vant ELITE-I cu cablu 
60090169 - Senzor soare-vant fără fir ELITE-I 
60090172 - Senzor de mișcare 3D alb ELITE-I 
60090173 - Senzor de mișcare 3D negru ELITE-I 
60090167 - Modul de Connect WiFi 

3. Conectare la reteaua electrica: 
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4. Programarea motorului: 

Indicații înainte de programare: 
In primele 10 secunde dupa alimentare,motorul Elite I este in modul de programare. Dupa scurgerea acestei 
perioade motorul nu mai poate fi programat. Pentru programare, este necesara deconectarea de la retea si 
reconectarea motorului. 
În instalațiile/locatiile cu mai multe motoare prezente, motoarele trebuie programate prin alimentarea motoarelor 
pe rând, cate unul odata. 
La telecomenzile cu 15 canale, canalul 0 este doar funcțional, așa că îl vom lăsa întotdeauna liber (neprogramat). 
 

 
4.1. Punerea sub tensiune a motorului: 

Conectăm motorul la curent 
Motorul poate efectua una dintre următoarele acțiuni în funcție de starea sa curentă: 
A.           -> Motor fără emițător programat 
B.              -> Motor cu un transmițător programat 

Atentie!  in cazul B.  , dupa asocierea telecomenzii, se pastreaza programarea anterioara a 
motorului (ex sensul de rotatie, telecomenzile anterior programate si capetele de cursa programate). 

4.2. Asocierea telecomenzii: 

Apasam “P2” 1 secunda->            ;  “P2” 1 secunda ->         ; “SUS” 1 secunda   

 

 



Programare motor Elite I 
  

5 
 

4.3. Schimbarea sensului de rotatie: 

Se apasa butonul “SUS” al telecomenzii 1 secunda, pentru verificarea sensului de rotatie. In cazul in care copertina 
se deschide, trebuie schimbat sensul de rotatie. 
Sensul de rotatie se schimba tinand apasate simultan, butoanele “SUS” si “JOS” ale telecomenzii, timp de pana la 2 
secunde: 

 
Atentie!  Sensul de rotatie poate fi schimbat doar daca nu sunt programate capetele de cursa! 
 

4.4. Programarea capetelor de cursa: 

Notă: În timpul programării capetelor de cursa, motorul funcționează prin impulsuri (miscari scurte, “pas cu pas”). 
Pentru miscare continua, trebuie apăsat butonul pentru direcția în care se dorește deplasarea pentru minim „2s”. 
Atentie!:  Dacă motorul funcționează continuu, înseamnă că au fost deja programate capetele de cursa și 
este necesar să le ștergeți (vezi 4.4.3.3) sau să modificați cele existente (vezi 4.4.3). 

4.4.1. Programarea capatului de cursa- deschis (jos): 
Se actioneaza copertina in pozitia deschis dorita, cu ajutorul butoanelor “SUS” sau “JOS” ale telecomenzii. 
In aceasta pozitie, se apasa simultan butoanele “STOP” si “JOS” pana la 2 secunde. Motorul reactioneaza cu 
miscare si sunet:                    + 
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4.4.2. Programarea capatului de cursa- inchis (sus): 

Se actioneaza copertina in pozitia inchis dorita, cu ajutorul butoanelor “SUS” sau “JOS” ale telecomenzii. 
In aceasta pozitie, se apasa simultan butoanele “STOP” si “SUS” pana la 2 secunde. Motorul reactioneaza cu 
miscare si sunet:               + 

 
Programarea motorului s-a incheiat. 

4.4.3. Modificarea capetelor de cursa: 

Nota: Nu este necesar să modificați ambele capete de cursa, este posibil să modificați doar unul. 
Atentie! Nu este posibil să modificați ambele capete de cursa în același timp! Pentru a începe o nouă modificare, 
va fi necesar să o terminați pe cea curentă. 

4.4.3.1. Modificarea capatului de cursa –deschis (jos): 

În orice punct de-a lungul deschiderii copertinei, apasati “STOP” și “JOS” în același timp, 5sec în acest fel activati 
programarea capatului de cursa (motorul reactioneaza). Acest pas este necesar să reprogramați capatul cursei de 
coborâre. Modificati capatul de cursa. Memorati modificarea apasand “STOP” și “JOS” în același timp, 2sec 
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4.4.3.2. Modificarea capatului de cursa –inchis (sus): 

În orice punct de-a lungul inchiderii copertinei, apasati “STOP” și “SUS” în același timp, 5sec în acest fel activati 
programarea capatului de cursa. Acest pas este necesar să reprogramați capatul cursei de strangere (sus). 
Modificati capatul de cursa. Memorati modificarea apasand “STOP” și “SUS” în același timp, 2sec 
 

 

4.4.3.3. Stergerea capetelor de cursa: 

Apasam “P2” 1 secunda                  , “JOS” 1 secunda                   , “P2” 

 

Atentie! In momentul stergerii capetelor de cursa, acestea trebuie reprogramate (4.4) 

4.4.4. Punct de oprire intermediar: 

Motorul permite programarea unei poziții intermediare între capetele de cursa programate. 
Nota: Pentru a programa oprirea intermediară este necesar să fie programate în prealabil capetele de cursa. 
Atentie! : Pentru a modifica oprirea intermediară, va fi necesar să o ștergeți pe cea curentă (4.4.4.2) și să o 
programați din nou (4.4.4.1) 
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4.4.4.1. Programare punct de oprire intermediar: 

Actionati copertina pana in punctul intermediar dorit. 
Apasam “P2” 1 secunda                  , “STOP” 1 secunda                    , “STOP” 
 

 

4.4.4.2. Stergere punct de oprire Intermediar: 

Se actioneaza copertina pana la punctul intermediar programat, folosind comanda “STOP” 2 sec. 
Apasam “P2” 1 secunda                  , “STOP” 1 secunda                    , “STOP” 

 

4.4.4.3. Actionarea copertinei la punctul intermediar programat: 

Copertina se actioneaza pana la punctul intermediar programat, folosind comanda “STOP” 2 sec. 
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5. Telecomenzi asociate motorului: 
5.1. Copierea telecomenzilor: 

Pentru copierea unei telecomenzi, este nevoie de telecomanda motorului care are capetele de cursa programate si 
de o telecomanda noua. 
Pe telecomanda programata, apasati “P2” 1 secunda                     ,  “P2” 1 secunda                    si apoi, pe 
telecomanda noua, apasati “P2” 1 secunda 

 

 
5.2. Eliminarea unei telecomenzi programate din alta telecomanda programata: 

Pe telecomanda pastrata, apasati “P2” 1 secunda              ,  “P2” 1 secunda                   si apoi, pe telecomanda de 
eliminat, apasati “P2” 1 secunda 
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5.3. Eliminarea tuturor telecomenzilor: 

Notă: Efectuarea acestui pas va elimina doar telecomenzile programate. Atât direcția de rotație, cât și capetele 
de cursa vor fi păstrate. Pentru a efectua o ștergere completă a motorului, vezi P.6. 
Apasam “P2” 1 secunda                  , “STOP” 1 secunda                    , “P2”  

 

5.4. Recuperarea memoriei unui motor programat: 

Pentru recuperarea memoriei unui motor, trebuie sa-i asociem acestuia, o telecomanda noua (vezi 4.2): 

Apasam “P2” 1 secunda->            ;  “P2” 1 secunda ->         ; “SUS” 1 secunda   
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5.5. Functionare motor “pas cu pas”: 

Permite un mod de funcționare al motorului in mod pas cu pas sau continuu, functie de durata de actionare a 
butoanelor telecomenzii. 
Butonul pentru direcția de rotație („SUS” sau „JOS”) trebuie ținut apăsat timp de 2 secunde pentru ca motorul sa 
functioneze in mod continuu, oferind motorului un nivel suplimentar de protecție împotriva acționărilor 
neintenționate.  
Orice actionare a butoanelor, sub 2 secunde, produce miscari scurte ale motorului (pas cu pas). 

5.5.1. Activarea functiei “pas cu pas”: 
Apasati butoanele telecomenzii: “P2” 1 secunda                  , “SUS” 1 secunda                , “JOS” 1 secunda 

5.5.2. Dezactivarea functiei “pas cu pas”: 
Apasati butoanele telecomenzii: “P2” 1 secunda                  , “SUS” 1 secunda                , “JOS” 1 secunda 

6. Stergerea completa a memoriei motorului (setari de fabrica): 

Observație: Pentru ștergerea completă a motorului, este necesar să se efectueze următoarele două puncte (6.1; 
6.2). In cazul în care nu se efectuează unul dintre ele, programarea acelui punct va fi păstrată. 

6.1. Stergerea capetelor de cursa: 

Apasam “P2” 1 secunda                  , “JOS” 1 secunda                   , “P2” 

 

 

 

 

 

 



Programare motor Elite I 
  

12 
 

6.2. Stergerea tuturor telecomenzilor din memorie: 

Apasam “P2” 1 secunda                  , “STOP” 1 secunda                    , “P2” 

 

 

 


