
Bedieningshandleiding superrollo ST110/ST115
Deze handleiding vervangt niet de meegeleverde handleidingen van de buismotor. Lees deze handleiding nauwkeurig door voordat u met de werk-
zaamheden begint en neem alle veiligheidsaanwijzingen in acht.

Correct gebruik / gebruiksvoorwaarden

Gebruik de radiografische zender alleen als afstandsbediening voor:

	◆ Rolluiken

Gebruiksvoorwaarden
De installatie en het gebruik van het radiografische besturingssysteem 
is alleen toegelaten voor installaties en apparaten waarbij een storing 
van de zender of de ontvanger geen gevaarlijke situaties kan teweeg-
brengen voor personen of zaken resp. waarbij dit gevaar door andere 
veiligheidsinstallaties wordt voorkomen. 

Gebruik de radiografische zender alleen in droge ruimtes.

Oneigenlijk gebruik

Gebruik de besturingen met radiografische techniek nooit als afstands-
bediening voor apparaten en installaties waaraan verhoogde veiligheid-
stechnische eisen worden gesteld of waarbij een verhoogd ongevallen-
risico bestaat. Hiervoor zijn bijkomende veiligheidsinstallaties nodig. 
Houd rekening met de betreffende wettelijke regelingen voor het inrich-
ten van dergelijke installaties.

Batterijen plaatsen

Plaats de batterij in de batterijhouder aan de achterkant van de radiogra-
fische zender. Open hiertoe de afdekking van de batterijhouder aan de 
achterkant van het apparaat door zachtjes te drukken en de afdekking 
naar beneden te schuiven. Let bij het plaatsen van de batterij op de 
juiste positie van de polen. Gebruik uitsluitend het batterijtype CR2430.

N.B.

Als de batterijen verkeerd worden geplaatst, functioneert de radiografi-
sche zender niet. Een verkeerd geplaatste batterij kan de radiografische 
zender beschadigen.
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De volgende veiligheidsaanwijzingen moeten in acht worden 
genomen voor apparaten die één of meer knoopcelbatterijen 
bevatten:

als een knoopcelbatterij wordt ingeslikt, kan dit binnen slechts 
2 uur ernstige inwendige brandwonden veroorzaken met de dood 
tot gevolg.

	◆ De batterijen mogen niet door kinderen worden vervangen.
	◆ De batterij niet inslikken, gevaar voor chemische brandwonden:
	◆ Houd nieuwe en oude batterijen uit de buurt van kinderen. Als de 

batterijhouder niet goed gesloten kan worden, stop dan met het 
gebruik van het product en houd het uit de buurt van kinderen. 
Als u denkt dat batterijen zijn ingeslikt of in een lichaamsdeel terecht 
zijn gekomen, roep dan onmiddellijk de hulp van een arts in.

Brand- en explosiegevaar 

	◆ Er bestaat brand- of explosiegevaar als de batterij wordt vervangen 
door een batterij van het verkeerde type. Als een batterij door een 
batterij van het verkeerde type wordt vervangen, kan het bovendien 
zijn dat een beveiligingsinrichting buiten werking wordt gesteld.

	◆ Het wegwerpen van een batterij in het vuur of in een hete oven, 
of het mechanisch verbrijzelen of doorsnijden van de batterij, 
kan een explosie veroorzaken. 

	◆ Als de batterij in een omgeving met extreem hoge temperaturen 
wordt geplaatst, kan dit een explosie of lekkage van een brandbare 
vloeistof of gas veroorzaken.

	◆ Een batterij die aan een zeer lage luchtdruk wordt blootgesteld, 
kan een explosie of lekkage van brandbare vloeistoffen of gassen 
veroorzaken.

 Deze markering geeft aan dat dit product in de hele EU niet  
 samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid.  
 Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid 
als gevolg van ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, 
moet het op verantwoorde wijze worden gerecycled om het duurzame 
hergebruik van hulpbronnen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat 
te retourneren, verzoeken wij u gebruik te maken van de retour- en 
ophaalsystemen of contact op te nemen met de winkelier bij wie het 
product is gekocht. Zij kunnen het product op een milieuvriendelijke 
manier recycleren.

Technische gegevens

superrollo 
ST110

superrollo 
ST115

Aantal kanalen: 1 5

Frequentie: 433,05 - 434,79 MHz 433,05 - 434,79 MHz

Zendvermogen: max. 10 mW max. 10 mW

Batterijtype: CR2430 (3 V) CR2430 (3 V)

Afmetingen (b x h x d): ca. 40 x 120 x 13 mm ca. 40 x 120 x 13 mm

Gewicht: ca. 50 g ca. 50 g



Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring

Hiermee verklaart superrollo Hausautomatisierung GmbH dat de hand-
zender (ST110/ST115) voldoet aan de richtlijn

Garantievoorwaarden

Informatie over de garantievoorwaarden van onze producten vindt u op 
de homepage.
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Dot-move-instelling in- of uitschakelen

Met de Dot-move-instelling kunt u het rolluik stapsgewijze op- of afrollen. Om het rolluik traploos op of 
af te rollen, moet u de Dot-move-instelling weer deactiveren. Om de Dote-move-instelling in of uit te 
schakelen gaat u als volgt te werk:

1. Kies bij de radiografische 5-kanaals zender ST115 met de buitenste toetsen het kanaal waar de motor 
moet worden aangemeld. Daarbij mag slechts één led branden (alle leds = alle kanalen)

2. Schakel de motor in en wacht ongeveer 10 seconden.
3. Druk één keer op de toets P2 (1) op de afstandsbediening.
4. Druk op de toets OMHOOG (2) op de afstandsbediening.
5. Druk één keer op de toets P2 (1) op de afstandsbediening.
U hoort vanuit de motor drie korte pieptonen.

Afstandsbediening afmelden

Om een afstandsbediening bij de motor af te melden gaat u als volgt te werk:

1. Kies bij de radiografische 5-kanaals zender ST115 met de buitenste toetsen het kanaal waar de motor 
moet worden aangemeld. Daarbij mag slechts één led branden (alle leds = alle kanalen)

2. Schakel de motor in en wacht ongeveer 10 seconden.
3. Druk één keer op de toets P2 (1) op de af te melden afstandsbediening.
4. Druk op de toets STOP (3) op de afstandsbediening.
5. Druk één keer op de toets P2 (1) op de afstandsbediening.
U hoort vanuit de motor vier korte pieptonen.

1.

Afstandsbediening bij de motor aanmelden (motor rechts)

Wanneer de motor aan de rechterkant van de rolluikkast is ingebouwd, brengt u als volgt de radiografische 
verbinding tussen motor en afstandsbediening tot stand.

1. Kies bij de radiografische 5-kanaals zender ST115 met de buitenste toetsen het kanaal waar de motor 
moet worden aangemeld. Daarbij mag slechts één led branden (alle leds = alle kanalen)

2. Schakel de motor uit en wacht ongeveer 10 seconden.
3. Schakel de motor weer in.
U hoort vanuit de motor een lange pieptoon.
4. Druk twee keer op de toets P2 (1) naast de batterijhouder aan de achterkant van de afstandsbediening.
5. Druk één keer op de toets OMHOOG (2).
U hoort vanuit de motor zeven korte pieptonen.

Afstandsbediening bij de motor aanmelden (motor links)

Wanneer de motor aan de linkerkant van de rolluikkast is ingebouwd, brengt u als volgt de radiografische 
verbinding tussen motor en afstandsbediening tot stand.

1. Kies bij de radiografische 5-kanaals zender ST115 met de buitenste toetsen het kanaal waar de motor 
moet worden aangemeld. Daarbij mag slechts één led branden (alle leds = alle kanalen)

2. Schakel de motor uit en wacht ongeveer 10 seconden.
3. Schakel de motor weer in.
U hoort vanuit de motor een lange pieptoon.
4. Druk twee keer op de toets P2 (1) naast de batterijhouder aan de achterkant van de afstandsbediening.
5. Druk één keer op de toets OMLAAG (3).
U hoort vanuit de motor zeven korte pieptonen.
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2014/53/EU (radioapparatuurrichtlijn). 

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is verkrijgbaar 
op het volgende internetadres:

www.superrollo-online.de

superrollo Hausautomatisierung GmbH
Buschkamp 7 
46414 Rhede (Germany)


