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Sveikiname įsigijus naują VELUX INTEGRA® gaminį!

Ačiū, kad pirkote šį VELUX INTEGRA® gaminį.
Valdymo jungiklis pagamintas ir išbandytas pagal naujausius metodus ir laikantis 
griežčiausių reikalavimų, jis padės kuo geriau panaudoti visus jūsų VELUX INTEGRA® 
gaminius.
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Valdymo jungiklių tipai

Valdymo jungiklis KLI 310 yra universalus ir suderinamas su visais su 
io-homecontrol® suderinamais VELUX INTEGRA® elektra arba saulės ener-
gija valdomais gaminiais, kaip stogo langai, langų varikliai, vidinė ir išorinė 
apsauga nuo saulės ir išorinėmis žaliuzėmis. Be to, KLI 310 gali valdyti kitus 
VELUX INTEGRA® reikmenis, kaip adapteris KRD 100, ir šviestuvus stoglangiui 
KRA 100. 
Valdymo jungiklio KLI 310 dizainas neutralus, jis tinka visiems namams.

Galite naudoti valdymo jungiklį KLI 310 bet kuriam iš anksčiau išvardytų ga-
minių. Vienu KLI 310 galima valdyti daugiau to paties tipo gaminių. Norėdami 
susieti KLI 310, vykdykite gaminiui, su kuriuo norite susieti, skirtas instrukcijas.

Valdymo jungiklis KLI 311 tiekiamas su VELUX INTEGRA® stogo langais ir 
VELUX INTEGRA® langų varikliais.
Ši piktograma rodo, kad tik VELUX INTEGRA® stogo langus ir 
VELUX INTEGRA® langų variklius galima valdyti valdymo jungikliu.
Pastaba: vidinė ir išorinė apsauga nuo saulės negali būti valdoma šio tipo 
valdymo jungikliu ar su juo susiejama.

Valdymo jungiklis KLI 312 tiekiamas su VELUX INTEGRA® vidine apsauga nuo 
saulės.
Ši piktograma rodo, kad tik VELUX INTEGRA® vidinė apsauga nuo saulės gali 
būti valdoma šiuo valdymo jungikliu.
Pastaba: langų varikliai ir išorinė apsauga nuo saulės negali būti valdoma šio 
tipo valdymo jungikliu ar su juo susiejama.

Valdymo jungiklis KLI 313 tiekiamas su VELUX INTEGRA® išorine apsauga nuo 
saulės.
Ši piktograma rodo, kad tik VELUX INTEGRA® išorinė apsauga nuo saulės gali 
būti valdoma šiuo valdymo jungikliu.
Pastaba: langų varikliai ir vidinė apsauga nuo saulės negali būti valdoma šio 
tipo valdymo jungikliu ar su juo susiejama.

KLI 313

KLI 312

KLI 311

KLI 310
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Valdymo jungiklio funkcijos

Gaminio valdymo klavišai a  
 AUKŠTYN / ATIDARYTI arba  ŽEMYN / UŽDARYTI

Trumpas klavišo paspaudimas: gaminys judės iki galuti-
nės viršutinės arba apatinės padėties.
Ilgas klavišo paspaudimas: gaminys judės, kol bus atleis-
tas klavišas.

Pastaba: jei keli elektriniai gaminiai prijungti prie valdymo 
bloko KLC 500, tik vienas gaminys (atsitiktine tvarka) gali 
būti valdomas šiuo būdu.
STABDYMO klavišas b  

 Gaminys sustoja.

Norėdami paspausti mygtukus, naudokite smai-
lų daiktą.

PAVAROS mygtukas "Atvira registracijai".

SUSIEJIMO mygtukas "Registruoti".

Valdymo jungiklis KLI turi du mygtukus, naudojamus nusta-
tymui:
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Lietaus jutiklis

Kai lietaus jutiklis suaktyvina-
mas, stogo langas automatiškai 
uždaromas per maždaug  
30 sekundžių.

Lietaus jutiklis neleidžia atidaryti 
stogo lango tol, kol jis aptinka 
lietų.

Langą galima vėl atidaryti val-
dymo jungikliu, kai lietaus jutiklis 
yra sausas.

Lietaus jutiklio funkcijos apėjimas
Lietaus jutiklio funkciją galima panaikinti tik naudojant valdymo jungiklį KLI 311.
Pastaba: priklausomai nuo lango tipo, lietaus jutiklio funkciją galima panaikinti trumpai arba ilgai paspaudus, žr. žemiau.
• VELUX INTEGRA® stogo langai ir langų varikliai su "K" dydžio kode duomenų plokštelėje, pvz., MK08, žr. A

•  VELUX INTEGRA® stogo langai ir langų varikliai be "K" dydžio kode duomenų plokštelėje, pvz., M08, taip pat 
VELUX INTEGRA® langai plokščiam stogui, žr. B

Siekiant išvengti vandens padarytos žalos pastato viduje, paprastai lango negalima atidaryti, kol lietaus jutiklis vėl neiš-
džius. Tačiau kai kuriais atvejais gali šiek tiek užtrukti, kol lietaus daviklis išdžius lietui pasibaigus. Tokiais atvejais lietaus 
jutiklį galima apeiti savininko rizika, žr. toliau. 
Lietaus jutiklio apėjimas leis atidaryti langą 50 % 15 min. laikotarpiui. 
Įspėjimas! Kai lietaus jutiklio funkcija pristabdyta 15 min., yra pastato apgadinimo vandeniu pavojus. Todėl mes nerekomen-
duojame apeiti lietaus jutiklio funkcijos, jei langas paliekamas be priežiūros.

Spauskite ATIDARYTI / AUKŠTYN ir  
STABDYTI klavišus kartu trumpiau  
nei 1 sekundę.

A B

Langą galima vėl uždaryti bet kada, paspaudus klavišą ŽEMYN. 

Spauskite ATIDARYTI / AUKŠTYN ir  
STABDYTI klavišus kartu ilgiau  
nei 1 sekundę.
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Valdymo jungiklio KLI 311 nustatymas valdyti VELUX INTEGRA® stogo langams 
GGL / GGU arba stogo langams GGL / GGU su VELUX INTEGRA® langų varikliais

1    Įsitikinkite, kad maitinimas įjung-
tas. Rankomis atverkite langą (jei 
langas atvertas, turite jį užverti, 
paspausdami lango variklio testo 
mygtuką).

Jei neveikiantis valdymo jungiklis turi būti pakeistas arba jei valdymo jungiklis negali rasti tam tikrų gaminių, gaminius 
galima paruošti registracijai juo iš naujo nustatant rankomis.
Pastaba: iš naujo nustatytų gaminių negalima valdyti, kol jie vėl užregistruojami valdymo jungiklyje.
Svarbu: tai taikoma tik valdymo jungikliui KLI 311.

2A 2B2    Yra du būdai nustatyti iš naujo, 
priklausomai nuo lango tipo. Ven-
tiliacijos sklendė gali atrodyti kaip 
2A  arba 2B .  
 
Paspauskite ir bent 10 sekundžių 
palaikykite paspaustą ant lango 
valdymo įtaiso esantį testo mygtu-
ką. Lango valdiklis trumpai pajudės 
pirmyn ir atgal.

Pastaba: dabar registracija ( 3  ir 4 ) 
turi būti užbaigta per ateinančias  
10 minučių.

3    1 sekundę spauskite valdymo jungi-
klio SUSIEJIMO mygtuką.

4    Langą užverkite rankomis.
5    Dabar langas gali būti valdomas 

valdymo jungikliu.
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Valdymo jungiklio KLI 311 nustatymas VELUX INTEGRA® stogo langui GPU valdyti

1    Pastaba: įsitikinkite, kad mai-
tinimas įjungtas ir kad langas 
visiškai uždarytas ranka ir naudo-
jant elektrą. Jei langas uždarytas 
nenaudojant elektros, uždarykite jį 
trumpai (1 sekundę) paspausdami 
RESET mygtuką lango valdymo 
laukelyje. 
Naudodami skersinę rankeną ranka 
atsidarykite langą.

Jei neveikiantis valdymo jungiklis turi būti pakeistas arba jei valdymo jungiklis negali rasti tam tikrų gaminių, gaminius 
galima paruošti registracijai juos iš naujo nustatant rankomis.
Pastaba: iš naujo nustatytų gaminių negalima valdyti, kol jie vėl užregistruojami valdymo jungiklyje.
Svarbu: tai taikoma tik valdymo jungikliui KLI 311.

2    Paspauskite ir bent 5 sekundes 
palaikykite nuspaustą valdymo 
laukelyje esantį RESET mygtuką. 
Langas 20 sekundžių skleis ūžiantį 
garsą, nurodantį, kad langas 
paruoštas 3 žingsniui.

3    Per 30 sekundžių uždarykite langą 
naudodami skersinę rankeną. Jei 
viršijamas 30 sekundžių laikas, 
grįžkite į 2 žingsnį. 
Uždarius langą, jis vėl 20 sekundžių 
skleis ūžiantį garsą, nurodantį, kad 
buvo nustatytas iš naujo ir yra 
paruoštas registracijai.

Pastaba: registracija 4  naujame 
valdymo jungiklyje dabar turi būti 
baigta per ateinančias 10 minučių.
4    1 sekundę spauskite valdymo jun-

giklio SUSIEJIMO mygtuką.

5    Dabar langas gali būti valdomas 
valdymo jungikliu.
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1    Atsargiai nuimkite kupolinio lango 
dangtelį.

2    Bent 10 sekundžių laikykite nuspau-
dę lango variklio testo mygtuką, 
esantį už dangtelio. 
Lango variklis trumpai pajudės 
pirmyn ir atgal.

Pastaba: registracija ( 3  ir 4 ) dabar 
turi būti užbaigta per ateinančias  
10 minučių.

Valdymo jungiklio KLI 311 nustatymas  
VELUX INTEGRA® langui plokščiam stogui CVP valdyti

Jei neveikiantis valdymo jungiklis turi būti pakeistas arba jei valdymo jungiklis negali rasti tam tikrų gaminių, gaminius 
galima paruošti registracijai juo iš naujo nustatant rankomis.
Pastaba: iš naujo nustatytų gaminių negalima valdyti, kol jie vėl užregistruojami valdymo jungiklyje.
Svarbu: tai taikoma tik valdymo jungikliui KLI 311.

3    1 sekundę spauskite valdymo jungi-
klio SUSIEJIMO mygtuką.

4     Uždėkite dangtelį.

Dabar langas gali būti valdomas valdymo jungikliu.
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1    Priklausomai nuo užuolaidėlės tipo, 
RESET mygtuko vieta bus ten, kaip 
parodyta 1A  arba 1B  iliustracijoje.  
Spauskite užuolaidėlės RESET myg-
tuką 10 sekundžių (variklis zirzia, 
bet gaminys nejuda).

Pastaba: registracija ( 2  ir 3 ) dabar 
turi būti užbaigta per ateinančias  
10 minučių.

4   Dabar užuolaidėlė gali būti valdoma valdymo jungikliu.
Pastaba: variklis turi būti priderintas prie lango dydžio prieš užuolaidėlės nau-
dojimo pradžią. Tai atliekama paleidžiant užuolaidėlę iki galo aukštyn ir žemyn 
nepertraukiant, naudojant valdymo jungiklį.

Jei neveikiantis valdymo jungiklis turi būti pakeistas arba jei valdymo jungiklis negali rasti tam tikrų gaminių, gaminius 
galima paruošti registracijai juo iš naujo nustatant rankomis.
Pastaba: iš naujo nustatytų gaminių negalima valdyti, kol jie vėl užregistruojami valdymo jungiklyje.
Svarbu: tai taikoma tik valdymo jungikliui KLI 312.

Valdymo jungiklio KLI 312 nustatymas VELUX INTEGRA® užuolaidėlėms su 
saulės baterija DSL / RSL / FSL / FSC valdyti

10 sec 
10 sec 

1A 1B

2    1 sekundę spauskite valdymo jungi-
klio SUSIEJIMO mygtuką.

3    Paspauskite mygtuką STABDYTI 
ir tada per 3 sekundes mygtuką 
ŽEMYN.
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Valdymo jungiklio KLI 313 nustatymas  
VELUX INTEGRA® markizei su saulės baterija MSL valdyti

Jei neveikiantis valdymo jungiklis turi būti pakeistas arba jei valdymo jungiklis negali rasti tam tikrų gaminių, gaminius 
galima paruošti registracijai juo iš naujo nustatant rankomis.
Pastaba: iš naujo nustatytų gaminių negalima valdyti, kol jie vėl užregistruojami valdymo jungiklyje.
Svarbu: tai taikoma tik valdymo jungikliui KLI 313.

1    Nuimkite plastikinį dangtelį.

6    Uždėkite plastikinį dangtį.
Dabar markizė gali būti valdoma valdymo jungikliu.
Pastaba: variklis turi būti suderintas pagal lango dydį prieš pradedant naudoti 
markizę. Reguliavimas vyks automatiškai, kai pirmą kartą bus naudojama marki-
zė. Prieš markizei sustojant pageidaujamoje padėtyje, ji atlieka visą eigą aukštyn 
ir žemyn. Netrukdykite susiderinti!

2   Nustatykite jungiklį į I padėtį.
3   Trumpai paspauskite mygtuką P.

Pastaba: registracija ( 4  ir 5 ) dabar 
turi būti užbaigta per ateinančias  
10 minučių.

4    1 sekundę spauskite valdymo jungi-
klio SUSIEJIMO mygtuką.

5    Paspauskite mygtuką STABDYTI 
ir tada per 3 sekundes mygtuką 
ŽEMYN.
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Jei neveikiantis valdymo jungiklis turi būti pakeistas arba jei valdymo jungiklis negali rasti tam tikrų gaminių, gaminius 
galima paruošti registracijai juo iš naujo nustatant rankomis.
Pastaba: iš naujo nustatytų gaminių negalima valdyti, kol jie vėl užregistruojami valdymo jungiklyje.
Svarbu: tai taikoma tik valdymo jungikliui KLI 313.

1    Nuimkite plastikinį dangtelį.

6    Uždėkite plastikinį dangtį.
Dabar išorinė žaliuzė gali būti valdoma valdymo jungikliu.
Pastaba: variklis turi būti suderintas pagal lango dydį prieš pradedant 
naudoti išorinę žaliuzę. Reguliavimas vyks automatiškai, kai pirmą kartą bus 
naudojama išorinė žaliuzė. Prieš išorinei žaliuzei sustojant pageidaujamoje 
padėtyje, ji atlieka visą eigą aukštyn ir žemyn. Netrukdykite reguliavimo!

Valdymo jungiklio KLI 313 nustatymas VELUX INTEGRA®  
išorinėms žaliuzėms su saulės baterija SSL arba SST valdyti

2    Nustatykite jungiklį į I padėtį.
3    Trumpai paspauskite mygtuką P.

Pastaba: registracija ( 4  ir 5 ) dabar 
turi būti užbaigta per ateinančias  
10 minučių.

4    1 sekundę spauskite valdymo jungi-
klio SUSIEJIMO mygtuką.

5    Paspauskite mygtuką STABDYTI 
ir tada per 3 sekundes mygtuką 
ŽEMYN.
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1    Nuimkite kupolą / viršutinį mazgą.

Valdymo jungiklio KLI 313 nustatymas  
VELUX INTEGRA® markizei su saulės baterija MSG valdyti

Jei neveikiantis valdymo jungiklis turi būti pakeistas arba jei valdymo jungiklis negali rasti tam tikrų gaminių, gaminius 
galima paruošti registracijai juo iš naujo nustatant rankomis.
Pastaba: iš naujo nustatytų gaminių negalima valdyti, kol jie vėl užregistruojami valdymo jungiklyje.
Svarbu: tai taikoma tik valdymo jungikliui KLI 313.

6    Uždėkite kupolą / viršutinį mazgą.
Dabar markizė gali būti valdoma valdymo jungikliu.
Pastaba: variklis turi būti suderintas pagal lango dydį prieš 
pradedant naudoti markizę. Reguliavimas vyks automatiškai, 
kai pirmą kartą bus naudojama markizė. Prieš markizei su-
stojant pageidaujamoje padėtyje, ji atidaroma ir uždaroma. 
Netrukdykite susiderinti!

2    Atidarykite skyrių markizėje su 
saulės baterija.

3    Nuspauskite ir laikykite mygtuką. 
Markizė juda atgal ir pirmyn tris 
kartus.

Pastaba: registracija ( 4  ir 5 ) dabar 
turi būti užbaigta per ateinančias  
10 minučių.

4    1 sekundę spauskite valdymo jungi-
klio SUSIEJIMO mygtuką.

5    Paspauskite mygtuką STABDYTI 
ir tada per 3 sekundes mygtuką 
ŽEMYN.
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1   Prijungtus gaminius galima atkurti 
nuimant maitinimo bloko dangtį ir 
mažiausiai 5 sekundes spaudžiant 
RESET mygtuką. 
Prijungti gaminiai atsitiktine tvarka 
trumpai judės atgal ir pirmyn, tai 
indikacija, kad jie paruošti susieti.

Pastaba: registracija ( 2  ir 3 ) dabar 
turi būti užbaigta per ateinančias  
10 minučių.

Jei neveikiantis valdymo jungiklis turi būti pakeistas arba jei valdymo jungiklis negali rasti tam tikrų gaminių, gaminius 
galima paruošti registracijai juo iš naujo nustatant rankomis.
Pastaba: iš naujo nustatytų gaminių negalima valdyti, kol jie vėl užregistruojami valdymo jungiklyje.
Svarbu: valdymo jungiklio tipas turi tikti atitinkamam gaminiui (-iams).

Valdymo jungiklio KLI 311 / 312 / 313 nustatymas elektriniams gaminiams, 
prijungtiems prie VELUX INTEGRA® maitinimo bloko KUX 110, valdyti

2    1 sekundę spauskite valdymo jungi-
klio SUSIEJIMO mygtuką.

3    Paspauskite mygtuką STABDYTI 
ir tada per 3 sekundes mygtuką 
ŽEMYN.

Dabar gaminiai gali būti valdomi val-
dymo jungikliu.
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1     Prijungtus gaminius galima nusta-
tyti iš naujo nuimant valdymo bloko 
dangtį ir mažiausiai 10 sekundes 
spaudžiant RESET mygtuką. 
Prijungti gaminiai atsitiktine tvarka 
trumpai judės atgal ir pirmyn, tai 
indikacija, kad jie paruošti susieti.

Pastaba: registracija ( 2  ir 3 ) dabar 
turi būti užbaigta per ateinančias  
10 minučių.

Valdymo jungiklio KLI 311 / 312 / 313 nustatymas elektriniams gaminiams, 
prijungtiems prie VELUX INTEGRA® valdymo bloko KLC 500, valdyti

Jei neveikiantis valdymo jungiklis turi būti pakeistas arba jei valdymo jungiklis negali rasti tam tikrų gaminių, gaminius 
galima paruošti registracijai juo iš naujo nustatant rankomis.
Pastaba: iš naujo nustatytų gaminių negalima valdyti, kol jie vėl užregistruojami valdymo jungiklyje.
Svarbu: valdymo jungiklio tipas turi tikti atitinkamam gaminiui (-iams).

22    1 sekundę spauskite valdymo jungi-
klio SUSIEJIMO mygtuką.

3    Paspauskite mygtuką STABDYTI 
ir tada per 3 sekundes mygtuką 
ŽEMYN.

Dabar gaminiai gali būti valdomi val-
dymo jungikliu.
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Valdymo jungiklio KLI 311 / 312 / 313 nustatymas jau užregistruotiems  
VELUX INTEGRA® išmaniajame valdymo pulte KLR 200 valdyti

Tolesnėse instrukcijose nurodyta, kaip nukopijuoti išmaniojo valdymo pulto KLR 200 turinį į valdymo jungiklį  
KLI 311 / 312 / 313.
Taip pat žr. išmaniojo valdymo pulto instrukcijas.
Svarbu: valdymo jungiklio tipas turi tikti atitinkamam gaminiui (-iams).

Išmanusis valdymo pultas KLR 200, iš kurio bus siunčiama 
kopija, vadinamas įrenginiu A .  
Valdymo jungiklis KLI 311 / 312 / 313, kuris gaus kopiją, 
vadinamas įrenginiu B .
Pirmiausia atlikite 1–5 veiksmus su A .

Bakstelėkite . Bakstelėkite "Naujas gami-
nys".

Bakstelėkite "Pasirinkti 
gaminius".

 1 sekundę spauskite B  myg-
tuką SUSIETI, kad užregis-
truotumėte gaminį.
Dabar galite valdyti pasirink-
tą gaminį, naudodami B . 

Bakstelėkite , kad užbaig-
tumėte.
Pastaba: norėdami pridėti 
daugiau gaminių, bakstelė-
kite "Pasirinkti daugiau" ir 
pakartokite 5–7 veiksmus.

Bakstelėkite "Paruošti viena-
kryptį įrenginį".

Slinkite ekranu žemyn ir 
pasirinkite gaminį pridėti 1 .
Pastaba: atskirus produktus 
galima identifikuoti bakste-
lint piktogramą. 
Bakstelėkite  2 .

Dabar per 10 minučių turite atlikti 6 veiksmą su B .
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A   Esamas valdymo jungiklis
B   Naujas valdymo jungiklis

Naujo valdymo jungiklio KLI 311 / 312 / 313  
nustatymas papildomai esamam valdymo jungikliui KLI 311 / 312 / 313

Svarbu: naujas valdymo jungiklis turi būti tokio paties tipo, kaip ir esamas valdymo jungiklis.

 1    Paruoškite gaminį registracijai, 
spausdami mygtuką PAVARA ant 
esamo valdymo jungiklio A   
1 sekundę. gaminys pradės trumpai 
judėti pirmyn ir atgal.

2    Spauskite SUSIEJIMO mygtuką ant 
naujo valdymo jungiklio B   
1 sekundę.

Dabar gaminys gali būti valdomas 
abiem valdymo jungikliais.
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Valdymo jungiklio nustatymas grupiniam gaminių valdymui

Svarbu: visi valdymo jungikliai turi būti to paties tipo.

Valdymo jungikliai A  ir B  valdo atski-
rus gaminius.
Pavyzdyje parodyta, kaip valdymo jun-
giklis B  nustatomas abiem gaminiams 
valdyti.

1    Spauskite PAVAROS mygtuką ant 
valdymo jungiklio A  1 sekundę.

2    Spauskite SUSIEJIMO mygtuką ant 
valdymo jungiklio B  1 sekundę.

Valdymo jungiklis B  dabar gali valdyti 
abu produktus.
Valdymo jungiklis A  vis dar gali valdy-
ti savo gaminį.
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Besisukantį apie centrinę ašį langą galite atverti ir užverti 
rankomis.
Jei langas jau yra atvertas, pirmiausia turite jį visiškai 
užverti naudodami valdymo jungiklį.
• Langą atverkite traukdami lango valdymo pultą žemyn.
• Langą užverkite pastumdami valdymo pultą atgal.

Pastaba: jei langą atvėrėte rankomis, jį taip pat turite 
rankomis užverti, kad galėtumėte vėl valdyti naudodami 
valdymo jungiklį. Tai taip pat taikoma programų naudoji-
mui įjungti ir norint užtikrinti automatinį lango uždarymą 
pradėjus lyti.

Besisukančių apie centrinę ašį langų rankinis valdymas

Rankinis VELUX INTEGRA® stogo langų GGL / GGU valdymas 
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Langą galite užverti rankomis kaip besisukantį apie centrinę 
ašį langą.
Jei langas jau yra atvertas, pirmiausia turite jį visiškai 
užverti naudodami valdymo jungiklį.
• Langą atverkite traukdami lango skersinę rankeną že-

myn.
• Vėl užverkite langą pastumdami skersinę rankeną atgal. 

Pastaba: vis dėlto, rankinis valdymas priklauso nuo to, 
ar langas yra prijungtas prie maitinimo tiekimo. Tai prieš 
tęsiant turi būti patvirtinta pridedant valdymo jungiklį. Jei 
langas nereaguoja į valdymo jungiklio signalą, tai gali reikšti, 
kad energijos tiekimas langas buvo nutrauktas. Langas 
neturi būti valdomas rankomis, kol nebus atkurtas energijos 
tiekimas, nes dėl to galimas lango konstrukcijos / tarpiklių 
apgadinimas.

Pastaba: jei langą atvėrėte rankomis, jį taip pat turite 
rankomis užverti, kad galėtumėte vėl valdyti naudodami 
valdymo jungiklį. Tai taip pat taikoma programų naudoji-
mui įjungti ir norint užtikrinti automatinį lango uždarymą 
pradėjus lyti.

Rankinis VELUX INTEGRA® stogo lango GPU valdymas

Rankinis stogo langų su vyriais viršutinėje dalyje valdymas
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Rankinis uždarymas nenaudojant valdymo jungiklio

VELUX INTEGRA® stogo langų GGL / GGU uždarymas įvykus elektros 
energijos sutrikimui arba išsikrovus baterijai

A BSutrikus elektros energijos tiekimui, besisukantį apie centrinę 
ašį langą galite užverti rankomis, atkabindami lango ventilia-
cijos sklendės grandinę.
Yra du skirtingi rankinio uždarymo būdai, priklausomai nuo 
lango tipo. Ventiliacijos sklendė gali atrodyti kaip A  arba B . 
Sužinokite, kaip atjungti ventiliacijos sklendės grandinę pagal 
toliau pateiktą jūsų lango tipą.

Lango ventiliacijos sklendė atrodo kaip A :
1   Atkabinkite grandinę, paspausdami spaustuką ant sklendės 

laikiklio. 
2  Nuimkite sklendės laikiklį. 
3   Sulenkite grandinę taip, kaip parodyta, ir užverkite lango 

ventiliacijos sklendę į vėdinimo padėtį.

Lango ventiliacijos sklendė atrodo kaip B :
1   Atkabinkite grandinę, paspausdami spaustuką ant sklendės 

laikiklio. 
2   Sulenkite grandinę taip, kaip parodyta, ir rankomis užver-

kite langą.

Kai atstatomas elektros energijos tiekimas arba įkraunama baterija, reikia vėl prikabinti 
grandinę. 
•  Rankomis atverkite langą ir ištieskite grandinę. 
•  Uždėkite sklendės laikiklį, jei ventiliacijos sklendė atrodo kaip A .
•   Įtraukite grandinę, trumpai paspausdami testo mygtuką lango valdiklyje.
•   Langą užverkite rankomis.
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VELUX INTEGRA® stogo lango GPU uždarymas be valdymo jungiklio

1    Įsitikinkite, kad įjungtas maitinimas. 
Naudodami skersinę rankeną ranka 
atsidarykite langą.

Langas buvo atidarytas naudojant valdymo jungiklį, tačiau jį uždaryti reikia nenaudojant valdymo jungiklio.

2    Trumpai (1 sekundę) paspauskite 
valdymo laukelyje esantį RESET 
mygtuką.

3    Per 30 sekundžių uždarykite langą 
naudodami skersinę rankeną. Jei 
viršijamas 30 sekundžių laikas, 
grįžkite į 2 žingsnį.

4    Langą uždarius skersine rankena, jis 
automatiškai užsidarys iki galo.
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Prozor za ravni krov

1  Atsargiai nuimkite kupolinio lango dangtelį.
2   Trumpai paspauskite po dangteliu esantį lango variklio 

testo mygtuką ir vėl uždėkite dangtelį.

VELUX INTEGRA® lango plokščiam stogui CVP uždarymas nenaudojant 
valdymo jungiklio
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