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Monotel
 ELERO 

ind/op
Virker ved enkelt tryk.Stop

Programmeringstast 
på bagsiden.
Enheden er programmeret 
fra fabrikken.

LED-lys
ORANGE ved sending af signal.
GRØN ved modtagelse af signal.

(Er fjernbetjeningen programmeret 
til 1-vejs kommunikation, lyser 

indikatoren  kun GRØN)
RØD ved fejl (tjek strøm/sikring til 

markisen)
INGEN lys: tjek fjernbetjeningens batterier.

Ud/ned
Virker ved enkelt tryk.

Batterier: 2 xAA

OBS! 
Kører solafskærmningen kun ved 
konstant tryk, mangler der endestop, 
eller der er fejl ved motoren. 
Kontakt en tekniker/montør.
Vejledning til omprogrammering 
kan du finde på alux.dk.
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Lumerotel 
- også til sol- og vindautomatikken

 ELERO 

ind/op
Virker ved enkelt tryk

LED-lys:
GRØN: Sol-automatik aktiv
RØD: Sol-automatik ikke aktiv.

Slå sol-automatik til/fra:
Holdes inde for at skifte.
LED-lyset skifter længere oppe!
(Vindautomatik kan ikke slåes fra)

Stop

Ud/ned
Virker ved enkelt tryk

OBS! 
Kører solafskærmningen kun ved 
konstant tryk, mangler der endestop, 
eller der er fejl ved motoren. 
Kontakt en tekniker/montør.
Vejledning til omprogrammering 
kan du finde på alux.dk.

LED-lys
ORANGE ved sending af signal.
GRØN ved modtagelse af signal.

(Er fjernbetjeningen programmeret 
til 1-vejs kommunikation, lyser 

indikatoren  kun GRØN)
RØD ved fejl (tjek strøm/sikring til markisen)

INGEN lys: tjek fjernbetjeningens batterier.

Batterier: 2 xAA

Programmeringstast 
på bagsiden.
Enheden er programmeret 
fra fabrikken.
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Variotel
- også til sol- og vindautomatikken

 ELERO 

ind/op
Virker ved enkelt tryk.Stop

Kanal-indikator
Her vises, hvilken kanal, der styres 
(1, 2, 3, 4 eller 5).
Alle kanaler kan vælges på én gang 
– tryk 6 gange.

Kanalvælger
Enkelt tryk skifter kanal.

Ud/ned
Virker ved enkelt tryk.

OBS! 
Kører solafskærmningen kun ved 
konstant tryk, mangler der endestop, 
eller der er fejl ved motoren. 
Kontakt en tekniker/montør.
Vejledning til omprogrammering 
kan du finde på alux.dk.

Slå sol-automatik til/fra:
Holdes inde for at skifte – alle 
kanaler styres samtidigt.
LED-lyset skifter længere oppe!
(Vindautomatik kan ikke slåes fra)

LED-lys:
GRØN: Automatik aktiv
RØD: Automatik ikke aktiv.

1

2

3

4

5

LED-lys
ORANGE ved sending af signal.
GRØN ved modtagelse af signal.

(Er fjernbetjeningen programmeret 
til 1-vejs kommunikation, lyser 

indikatoren  kun GRØN)
RØD ved fejl (tjek strøm/sikring til markisen)

INGEN lys: tjek fjernbetjeningens batterier.

Batterier: 2 xAA

Programmeringstast 
på bagsiden.
Enheden er programmeret 
fra fabrikken.
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Unitec
- også til sol- og vindautomatikken

 ELERO 

LED-lys
ORANGE ved sending af signal.
GRØN ved modtagelse af signal.

(Er fjernbetjeningen programmeret 
til 1-vejs kommunikation, lyser 

indikatoren  kun GRØN)
RØD ved fejl (tjek strøm/sikring til 

markisen)
INGEN lys: tjek fjernbetjeningens 

batterier.

ORANGE: 2-vejs kommunikation
GRØN: sol-automatik aktiv

RØD sol-automatik ikke aktiv

Slå sol-automatik til/fra
Holdes inde for at skifte. 

LED-lyset skifter ved siden af!
(Vindautomatik kan ikke slåes fra)

Batterier: CR 2032
På bagsiden.

ind/op
Virker ved enkelt tryk.

Ud/ned
Virker ved enkelt tryk.

Stop

Programmeringstast 
bag klappen.
Enheden er programmeret 
fra fabrikken. 
Vejledning til omprogrammering 
kan du finde på alux.dk.


