
                         EUROSOLPRODUCTS  MOTORS 

                          

          HANDLEIDING EUROSOL ELEKTRONISCHE RADIO MOTOREN 

TYPE DM45RD 

WAARSCHUWING 

Lees de handleiding alvorens u begint met de installatie. Als deze instructie niet wordt gevolgd, kan dit 

leiden tot schade waarbij er geen aanspraak gemaakt kan worden op de garantie. 

°Het is belangrijk om deze handleiding nauwkeurig te volgen voor uw eigen veiligheid. 

1. Werk niet met de motor in een vochtige omgeving 

2. De motor dient correct te worden geïnstalleerd 

3. Houd de antenne in een goede conditie en kort deze niet in. De antenne mag niet in aanraking komen met andere 

metalen onderdelen anders zal de werking verminderen. 

4. De motor moet beschermd worden tegen directe vochtige invloeden 

 

                             



 
 

2
 

1 TECHNISCHE GEGEVENS MOTOR   

       TYPE DM45RD             

 

- Voltage motor                                     AC 230 V                        

- Vermogen:                                          205 Watt                 

- Draaimoment:                                     205 Nm                   

- Toerental:                                           12 rpm                    

- Ampèrage:                                           0.89A                      

- Vocht- en stofwerendheid                     IP44                                            

- Opslagcapaciteit zenders is max. 2 kanalen 

- Temperatuurbereik van de motor: 

                 -   Normaal gebruik:    -10°C tot +40°C 

                 -   Zwaar gebruik   :     -20°C tot +70°C   

2 FUNCTIES 

                                                                                      Figuur 1 Eurosolproducts motor     

                                      

  BEREIK                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

- L1 100M 

- L2 25M                                      
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3 Installatie van de motor 

 

- Bevestig de adapter en meenemer aan de motor en plaats de clip op het einde van de motor 

zodat de meenemer niet van de motor kan lopen. 

- Plaats de motorsteun in de product en zorg ervoor dat deze goed vast zit. 

- Plaats de motor in de buis. 

- (Deze handelingen zijn meestal reeds in de fabriek gedaan) 

Stap 1  

Het inlezen van de eerste zender in het geheugen van de motor 

 

  Off                                                     

ON                               

- Zet de stroom op de motor.                                               

- De motor piept heel zacht   

                                                                                                                                                                                                                                                                 

- Druk op de 2X P2 toets (motor piept zacht)           
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- Druk 1X de toets omhoog (motor piept zacht) en houd de toets ingedrukt totdat de motor draait 

STAP 2  

DRAAIRICHTING 

Indien de draairichting goed is, sla stap 2 over en ga verder met stap 3. 

Optie A 

-  OFF-  Zet de stroom voor minimaal 30 seconde af. 

-  ON- Zet de stroom op de motor.                                               

 

- Druk de 2x P2 toets (motor piept zacht)          

   

- Druk 1X de toets omlaag (motor piept zacht) en houd de toets ingedrukt totdat de motor draait  

  

-  De draairichting is nu veranderd 
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Stap 3  

Om het scherm in te stellen met een handbediening hoort men een 

groene stift voor te gebruiken. 

 

STAP 4 

INSTELLEN VAN HET SCHERM MET DE MOTOR AAN DE 

LIKERKANT  

INSTELLEN VAN HET SCHERM UIT 

- Bij de nieuwe motor hoort men nog de eindafstelling in te stellen                           

                        

Om het scherm op de maximale lengte in te stellen, steek de groene stift in het rode knopje 

1- Druk de toets uit op de afstandsbediening totdat de motor stopt 

 

2- Draai de stift tegen de klok in totdat de doek slap gaat hangen 

3- Druk op de afstandsbediening de toets in om het doek naar binnen te laten gaan totdat het doek weer op 

spanning is 
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4- Draai de stift één keer rond met de klok mee  

5- Druk op de afstandsbediening de toets uit om het doek uit te laten gaan totdat de motor stopt 

 

6- Draai de groene stift tegen de klok in totdat het doek op de juiste eindafstelling is  

7- Indien deze afstelling niet goed is, herhaal de stap 3 

STAP 5 

INSTELLEN VAN HET SCHERM IN 

Om het scherm op ‘dicht’ in te stellen, steek de groene stift in het witte knopje in het gat van de noodbediening 

1- Druk de toets in op de afstandsbediening totdat de motor stopt 

 

2- Draai de stift met de klok mee tot dat het scherm helemaal in is 

3- Druk op de afstandsbediening de toets uit om het doek 20 a 30 cm uit te laten gaan. Daarna druk je 

op de toets stop 

4- Druk op de toets in totdat het scherm ingegaan is en de motor stopt 
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5- Indien het scherm niet voldoende in is gegaan draai de stift nog klein stukje tegen de klok in tot dat 

het scherm goed aansluit 

6- In geval dat de stift teveel gedraaid is dan horen we motor een zachte zoem geluid maken d.w.z.dat 

de motor nog aan het draaien is, wat niet goed is! 

7- Draai de stift gelijk een keer rond met de klok mee 

8- Druk op de afstandsbediening de toets uit om het doek 20 a 30 cm uit te laten gaan. Daarna druk je 

op de toets stop 

  

9- Druk op de toets in totdat het scherm ingegaan is en de motor stopt 

 

10- Indien het scherm niet voldoende is ingegaan, draai de stift nog een klein stukje tegen de klok in 

totdat het scherm goed aansluit 

11- Druk op de afstandsbediening de toets uit om het doek 20 a 30 cm uit te laten gaan. 

     Daarna druk je op de toets stop 
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12- Druk op de toets in totdat het scherm ingegaan is en de motor stopt 

13- Indien deze afstand niet goed is of de motor maakt geluid herhaal het instellen  

     vanaf de stap 7 

INSTELLEN VAN HET SCHERM MET DE MOTOR AAN 

RECHTERKANT  

INSTELLING 1  

INSTELLEN VAN HET SCHERM UIT 

- Bij de nieuwe motor hoort men nog de eindafstelling in te stellen   

                                           

Om het scherm op de maximale lengte in te stellen, steek de groene stift in het witte knopje 

1- Druk de toets uit op de afstandsbediening totdat de motor stopt 
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2- Draai de stift met de klok mee totdat het doek slap gaat hangen 

3- Druk op de afstandsbediening de toets in om het doek naar binnen te laten gaan totdat het doek 

weer op spanning is 

 

4- Draai de stift één keer rond tegen de klok in 

5- Druk op de afstandsbediening de toets uit om het doek uit te laten gaan totdat de motor stopt 

 

6- Draai de groene stift met de klok mee totdat het doek op de juiste eindafstelling is  

7- Indien deze afstelling niet goed is, herhaal de stap 3 

INSTELLING 2  

INSTELLEN VAN HET SCHERM IN 

Om het scherm op ‘dicht’ in te stellen, steek de groene stift in het rode knopje in het gat van de noodbediening 

1- Druk de toets in op de afstandsbediening totdat de motor stopt 
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2- Draai de stift met de klok mee totdat het scherm helemaal in is 

3- Druk op de afstandsbediening de toets uit om het doek 20 a 30 cm uit te laten gaan. Daarna 

druk je op de toets stop 

4- Druk op de toets in totdat het scherm ingegaan is en de motor stopt 

 

5- Indien het scherm niet voldoende is ingegaan, draai de stift nog een klein stukje met de klok 

mee tot dat het scherm goed aansluit 

6- Wanneer de stift te veel gedraaid is, dan maakt motor een zachte zoem geluid  d.w.z. dat de 

motor nog aan het draaien is, wat niet goed is! 

7- Draai de stift gelijk één keer rond tegen de klok in 

8- Druk op de afstandsbediening de toets uit om het doek 20 a 30 cm uit te laten gaan. Daarna 

druk je op de toets stop 

  

9- Druk op de toets in totdat het scherm ingegaan is en de motor stopt 
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10- Indien hetscherm niet voldoende is ingegaan, draai de stift nog een klein stukje met de klok 

mee totdat het scherm goed aansluit 

11- Druk op de afstandsbediening de toets uit om het doek 20 a 30 cm uit te laten gaan. Daarna 

     dan druk je op de toets stop 

  

12- Druk op de toets in totdat het scherm ingegaan is en de motor stopt 

13- Indien deze afstand weer niet goed is of de motor maakt een geluid herhaal het instellen  

             van af de stap 7 

 


