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Voor het afstellen van een WT motor is een afstelkabel nodig met een kortsluitschakelaar of WT
schakelaar. Deze schakelaar laat toe om beide richtingen gelijktijdig te voeden en is nodig om het
afstelproces op te starten en af te sluiten.

Afstelling Orea WT motor

1  Sluit de motor aan mbv een afstelkabel

3  Controleer de draairichting

4  Pas de draairichting aan (Maak motor eerst spanningsloos)
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WT

RTS
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OK  5

 

Niet OK  4

Wissel de zwarte en de bruine draad om.

RTS

WT

230V AC

Motor 
reageert na 

ongeveer 1 s

n Voor het afstellen van de motor ga naar punt 3

n Voor het resetten van de motor ga naar punt 2

2  Reset de motor

RTS

WT

Druk 8 s op de WT 
toets tot…

...2 maal korte op en neer beweging

8 s
 De motor is gereset.

Ga verder voor een nieuwe  
afstelling van de motor.
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Afstelling Orea WT motor

6  Instellen van het onderste eindpunt

8  Instelmodus afsluiten
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WT toets indrukken 
tot…

...korte op en neer 
beweging

...korte op en neer 
beweging

Druk op de op toets 
tot…

Stel het juiste eindpunt in
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7a  Bevestig het onderste eindpunt

RTS

WT

RTS

WT0,5 -1 s
+       3 s

Op toets kort 
indrukken en 

daarna...

...korte op en neer 
beweging

Op toets ingedrukt 
houden tot…

Let op:

Houd de 2e maal de toets ingedrukt tot het 

einde van de korte op en neer beweging

Na een correcte op en neer beweging op

het einde, ga naar stap 8

Let op:

Houd de WT toets ingedrukt tot het einde 

van de korte op en neer beweging

5  Instelmodus activeren

RTS

WT

WT toets indrukken 
tot…

...korte op en neer 
beweging

3 s

Let op:

Houd de WT toets ingedrukt tot het einde 

van de korte op en neer beweging

7b  Mogelijke problemen bij het bevestigen van het onderste eindpunt

Probleem Oorzaak Oplossing

Motor geeft geen korte op en neer beweging op 
het einde maar loopt omhoog

Eerste puls is korter dan 0,5 s 
en dus te kort

Plaats de screen opnieuw in het onderste 
eindpunt en herstart de bevestiging (7a)

De motor begint te lopen vooraleer de eerste 
toets wordt losgelaten

Eerste puls is langer dan 1 s 
en dus te lang

Plaats de screen opnieuw in het onderste 
eindpunt en herstart de bevestiging (7a)

Tussen beide handelingen is er geen beweging van het product. 
Voor een correcte afstelling moet de eerste puls tussen 0,5 s en 1 s bedragen.


