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A tészülék telepités€ műszaki jáÉasságot Íe|téte|ez. szükség esetén kérje 8zakember segítségét.
A garáncia kiárólag szakszelÍl te|op|ió6 és rondelletásszerü haszná|at eselón órvónyes.
A 9zere|és a|att a készti|ék és a horzávezetések Í€szüllségmnteset ke|| hogy |egyenekl
Eset|eges biáos|tékcsere e|öt| a kószoléket feszo|tségmentesítse!

I
ÜZEBBEHELYEZÉSKoR ÁLÚTSA KÉzz61 x$fir{1p(5BAA KAPuT.
És ZÁRJA A KUPLUNGoT.

BEKÖTÉs
A kész0lék sorkapcsai a paneha két kÚ|Önbózö módon hetyezhetóek fu|
a ktnnyebb s4Íe|és érdekében.

GND - a há|ózati védóíöld és motor]ok VédőÍt|d,iének közösÍtó kapcsai

230vAc - a há|ózati árame||átas bemenete (230VAC)
N - a há|ózali feszüttség nu||a ponÜa
L. a há|ózati feszúttseg fázis pontja

FLASH - vi|logT |ámpa kimenet (230VAc)
N - a lámpa nu|la kapcsa
L - a |ámpa fázis kapcsa

MoToRí - az e|sóként nyí|ó motor k|meneli kapcsai (230VAc)
oP. nyitó irány, a kondenzátor egyik pT|usa
N . a motor |ekercseinek kÖzös kapcsa
cL. záó iránY, a kondenzátor más|k pó|usa

MoToR2 - a másodikként nyí|ó motor kimeneti kapcsai (230VAc)
oP - nyitÓ irány, e kondenzátof egyik pó|use
N - a motor tekercseinek közÓs kapcsa
cL - zátó irány, a kondenátor másik pó|usa

í2vDc - tápÍeszü|tség kimenet fotoce||a' sámára (12-18VDc)
. . a tápfeszti|tség kimenel negativ kapcsa
+ - a tápfeszü|tség kimenet pozitiv kapcsa

cou - a START' sAFEry bemenetek közös kapcsa

SÍART. záro kontaktusÚ bemenetek. imou|zusüzemú vezér|ésre
(st.gp by step) FUnkciói megegyeznek a táWezér|ő müködtetéséVe|.
PART - kiskaput (egyik kapuszárny) múködtetö bemenet,
FULL - nagykaput (mindkét kapuszárny) műktdtetó bemenet

SAFEW - bontó kontaktusú biáonsági bemenetek.
FoTt - a külsó o|da|i fotoce||a bemenete.
Az ide csat|akoáatotl beíendezés nyitáskor nem aktív. árás közbeni
mogszakításra te|jes nyitátt Vá|t ki, á|ló he|yzetben megakadá|yoza
a kapu elindu|ását. illetve az aulomata árás idejét újraindítja.
FoT2 - a be|só o|dali fo|oce||a beménete'
A2 ide csat|akoáatott bérendezés nyMs közben á megszakÍtás idejére
megá||itja a kapu mozgását' árás közbeni megszakÍtásra t€|ies nyitást
vátt ki, i||etve á||ó he|rzetben megakadályozza a kapu e|inditását'
va|amint az automa|a záÍás idejét Újraindítja.

Amannyiben nem haszná|ja a SAFETY bemensleket,
akkoÍ a csomagban me||ékett réz átkötéssel
árJa róvidÍe azokat a coM kapocc€a|.

ANTENNA - antennacsat|akozó kapocs'
sH - kulső antenna árnyéko|ásának kapcsa.
slG _ külsó antenna je|vezeléke, Vagy a melIéke|t antennapá|ca kapcsa
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DEcoDER CARD - A táWezér|ők kód,ainak taro|ására.
A kártyát feszü|tségmentes á||apolban szabad eltáVo|ítani i||etve behelyezni'
A kártyán |átható nyí|nak a DECoDER CARD fe|iratra ke|| mutatnia.

v|sszAJELzÉsEK

Az egyes bemenetekhez tartozó ledek vi|ágító á||apota a beménet rövidre zárt ál|apotát je|képezi.
A bontó kontaktusú bemenetekheztat1ozó ledeknek (piros szinű FoTí, FoT2)
az üzembe helyezéskor vi|ágítaniuk ke|| .> sAFEw bemenetek.
A áró kontaktusú bemenetekhezlartozó |ed€knek (zö|d színű PART, FULL)
csak a mÚködtetés pi||anatában szabad vi|ágitaniuk -> START bemenetek.

230VAc - piros led' je|zi a bejöVő há|ózati feszÜ|tség meg|étét a pane|en.

12vDc _ piros Ied, je|zi az e|ektronika és a motor tápfeszü|tségének meglétét.
Amennyiben ez a |ed nem vi|ágít' de a 230VAc |ed igen, e|lenőrizze a biztosítékok á|lapotát,
ha szükséges cseré|je ki őket, és e||enórizze a kiváltó okot.

BEÁLLiTÁsl LEHETóSÉGEK

PoWERí - trimmer az eIsőként nyÍló motor működési erejének beál|Ítására, kb' 50-95% között.
A'+' irányba tekerve nöVekszik, a '-' irányba tekerve pedig csökken az erő'
Ugy ke|| beá||ítani' hogy müködés kÖzben a motor á|ta| a kapu élein ható erő nem lehet nagyobb
150 Newtonná| (1 5 kg)' |ndu|áskor a te|jesitmény 3 másodpercig maximá|is'

PowER2 - a másodikként nyí|ó motor múködési erejének beá||itására.
Működése megegyezik a POWER.l trimmeréVe|.

Ha bármikor is á||ít a PoWER 1-2 trimmeren, e||enőrizze a BLocK 1-2 beál|ításokat, motor üzemidóket,
és ha szÜkséges á|lí|sa i||etve programozza újra őket.
Az akadá|yéÍzéke|és funkcii opcioná|isan beá||ítható a kü|ön megvásároIható B|ock ModuI használatával.

PAusE _ trimmer az automa|a zárás idejének beál|ítasára. Ha te|jesen balra tekeri, akkor a készü|ék a kinyitot|
á||apot e|érése után nem zár be automatikusan, táWezér|őveI zárható.
Ettó| az á||ástó| .|obbfa tekerve - a ,,+" je|zés felé _ 10-128 másodperc kés|e|tetési idő á|lítható be,
és a kapu ennek az idónek a |ete|te után zár be'
Kiskapu nyilás esetén a kés|elletés a beá|lított érték kb' fe|e |esz, vagyis 5-64 másodperc.

A készülék a|ka|mas a kapu Útjába kerÜlt akadályok éEéke|é$ére, bőVítókártya - BLocK - csat|akoztatásával,
Ame|y külön ilegvásárolható.További tudnivalo az akadályézékelés funkció részletes müködéséről
a bővítőkáftya leírásában találhati.

DlP sW|TcHEs - kapcso|ósor a kényeImi szo|gá|tatások beál|ításához.
Bármi|yen beá||ítást a kapu csukott állapotában Végezzen!
A kaocso|ók oN á||ásában az a|ábbi funkciók aktivá|ódnak:
1. _ társasház funkció aktivá|ása. Ha ttbben haszná|.Ják a kaput, akkor célszerű eá a funkcíót beállltani, így a kaput nem lehe|
megál|ítani távirányítóVal mozgás közben, és a kapu vé|et|enÜ| sem fog nyiva maradni. Aktivá|ásakor az e|ektronika nyitás
közben nem fogad el PART vagy FULL parancsot, nyitott á|lapotban automata árás me||ett ugyanezen lmpu|zusokfa az
automata zárás ideje újraindu|, zárás ktzben pedig nem csak megá|I a kapu, hanem teljesen ki is nyit. Működési Íe|téte|e, hogy
legyen beá|l|tva automala zárási idö.
2. _ nincsen funkcióiadig
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LRN/DEL - táwezér|ők betanításához, törléséhez, és funkcióinak programozásához
Távirányitó tanításához nyomja meg a LRN/DEL gombo| egy pi||anatra, a gomb ft|ötti zö|d |ed, LRN/DEL |ed Vi|ágít 30
másodpercig.
Ez idó a|att nyomja meg a tanitandó táwezér|ó bárme|y gomb'ját, a led e|a|szik, adó betanítva. Adónként isméle|je meg az
e|öbbi műVe|etsort. A 61' adó betanításakor az LRN/DEL |ed hármat Vil|an. ielezve: a memória meote|t.
További tanításra csak tör|és után Van |ehetóség.

A programozás men|.]be a LRN/DEL gomb ío|yamatos nyomva tartásáva| |éphet. A LRN/DEL led Vi||ogásszámaiie|ö|ik a
menüpontokat' Ame|yik vi||anás után e|engedi a gombot, anná| a menü szerinti funkcióvá|tás történik. Az így beá||ítot| funkciók
az Összes memóriában táro|t táwezér|őre érvényesek, és bármikor egységesen módosíthatóak.
Az a|apérteImezett beá||ítások a szöVegben vastagon szedve.
A dőlÍ betüVel kieme|t íunkciÓk átá||ítása nagyon nem aján|ott, és a készü|ék helfie|en működését vonhatia maga után.

MenÜpontok:
1 nagykapu nyitás (FULL). A gomb
2 kiskapu nyitás (PART) - B gomb
3.
4 elóválasztó. D gomb

Az e|só négy pontban más nyomógombo| rende|het hozzá az adotttunkcióhoz, mint a gyári beállÍtás,
a kovetkezőképpen: a megíe|e|ó számú vil|anás utáni szÜnetben a LRN/DEL gombot e|engedve, majd
5 másodpercen be|Ül a haszná|ni kívánt távirányító gombol megnyomva létrejÖn az új hozzárende|és.
Amennyiben nem nyom meg egy gombot sem, akkor az adott funkció nem |esz múkÖdtethető tawezér|óről.

5 ugrókódos / egyszerű dekódo|ás
Ha a táVirányitó'a egyik napról a másikra nem működik, á||ítsa egyszerÍi dekódo|ású Üzembe'
Ez akkor fordulhat e|ó, ha a táWezér|óket ritkán haszná|ják.
Ez nem hiba, hanem az ugrókódos rendszer sajátossága.

6 monostabil / blsÍabl/ (kapcso|ó) Üzemmód
7 2 l 4 bistabi| kimenet' mindkettő csak bistabi| Üzemmódban mÚködik
8 normá| / e|óVá|aszló üzemmód

Ez a funkció védhet Vé|et|en megnyomás e||en. E|óvá|asáó Üzemmódban, ha bárme|yik gombot megnyomja a távadón,
az nem lesz hatásos, csak az e|óVá|asztó gomb megnyomása után.

9 csak e|ővá|asáóva| kapcsoU csak e|öVá|asáó né|kü| kapcso|. - csak az e|őVá|asz|ó Územmód bekapcso|ásakor van
JeIentósége'

Lehetősége Van arra, hogy egy tavirányítóva| tÖbb készÜ|éket vezáreljen, mint a távirányí|ó nyomógombjainak száma,
a 8 és 9 menüpontok egyÜttes haszná|atáVal: E|őszÖr aktivá|ja a 8 menüpontot minden készÜléken
. a 9 menüpontot a|aphelyzetben hagyva a készÜték csak az e|őVálasztógomb + adott gomb egymás utáni
megnyomásáVaI működik.

. a 9 manüpontot átá||ítva a készÚ|ék egy gombnyomásÍa mÜködik
Az így múkfute|ni kivánt valamennyi késztjléknek egyérteIműen a tavirányi|ó hatósugarán be|Ül ke|| |ennie.

10 egy gombhoz egy l egy gonbhoz ÍTll kimenet
11 tiltva / engedé|yezve a programozás hozzáférés

,l vi||anás: ti|wa.
2 vi||anás: engedélyezve,|2 távirányitó darabszám lekérdezés

A |ed minden vi||anása egy adót je|képez.
13 5-10 íunkciók |ekérdezése

Rövid vi||anás: a funkció a|apb€á|lítás szerinti, hosszú viIIanás: funkció átá||itva

í 5 gyári aIapbeá||itások visszaá||ítása
Az 1.10 menüpontokat gyári á||apotba á||it.ja Vissza' Ez a menüpont távirányítókat nem lörö|.

16-
17 e|hagyott' e|veszett táVirányitók tör|ése

Aramta|anÍlsa a készü|éket' majd áram a|á he|yezés után haszná|ja a rende|kezésÍe á||ó távirányítókat
Lega|ább egyszer, akár heteken át' A menÜpont aktivá|ása után, az addig nem haszná|t távirányítók tör|ődnek.

18 ismert táWezér|ő törlése
E|engedés után nyomja meg a tör|endő távirányítT korábban haszná|t gombiát

19 te|jes távirányitó memória tör|ése
Ez a monÚpont a ,í5-os menüpontot is aktivá|ja!

20 a led ela|szik és a készü|ék ki|éo a men0bő|.
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WoRKT|ME1 - az 1. motor üzemidejének beá|lítasára' kb 1G.50 másodp€rc között.
A -+' iÍányba tekervé növekszik' a "-" irányba tékerve pedig csökken az idó'

WoRKT|mE2 - a 2' motor Üzemidejének beá|lítására. Működése megegyezik a WoRKT|ME1 miiködéséVe|.

A beá||ításokat a kapu csukott állapotában tudja vá|toztatni, és a kóvetkező nyitáskor |ép é|etbe. Ha bármikor is á||it a PoWERí
vagy PoWER2 himmereken, el|enörizze a motor üZemidóket (WoRKT|ME1 és WoRKTIME2) és ha szükséges á||ítson Íajtuk.
A ké| kapusárny között nyitáskor és záÍáskor is 5 másodperc késle|tetési idő van gyári|ag beá||itva. Ez az idó nem módositható.

A készü|ék a|ka|mas a kapu útjába kerü|t akadá|yok ézéké|ésére. bóv|tökártya . BLocK - csat|akoaatásáVa|.
Ame|y kü|ön megvásáro|ható.További tudniva|i az akadá|yézéke|és funkció rész|etes müködéséró|
a btvÍtökáÍtya |airásában ta|á|ható.

ÜzEMBEHELYEzÉs
Ha minden bekötést e|végzett és átelIenőzött, akkor helyezze feszü|tség a|á a készÚléket. Ekkor a viIlogó |ámpa néhányszor fe|vi||an
Tanítson be |ega|ább egy táVvézér|Őt.
Á||ítsa a kapuszárnyakat kÖzépá||ásbakézze|, és záÍja a kup|ungokat.
A tawezéíő e|sö müködtetésére a kapuszárnyaknak nyilni kell, ha nem, akkor a rossz irányban mozgó motor forgásirányát
mÓdosllani kel| - az e|ektronika feszü|tségmentesítése me|lett' HÚzza |e a motorcsat|akozó kapcsot és dugja Vissza foÍdítva.
Ezután o|dja a kuplungokat' zárja be a kapusárnyakat kézze|, maid záÍja a kuplungokat.
Feszü|tségmentosítse a kész.i|éket kb. 30 másodpercre.

Indítsa e| a kapu mÍiködését táWezér|öve|, ekkor a kapu a beállitott motoriő |eteltéig nyit. Amennyiben ez va|ame|yik kapuszárnyná|
|ényégésen több a ke||eténé|, Vagy a szukségesné| kevesebb, zÁia be a kaput táWezér|óVe| és á||ltson a hozzá tartozó WoRKT|ME
trimmeren. lsméte|je meg a te|.ies nyitást. Ha továbbra sem megíe|olö a múködési idó' kíséÍ|etezzen tovább.
Úgy ke|| beá||ítaní az idöt, hogy az adott motor a véghe|yzet e|érése e|ótt kb. 3 másodpercce| máí |assitson, és a véghe|yzetbe érés
után mé9 kb' 6 másodpercig "zúgjon',.
A kapu műktdletése közben ellenörizze, hogy a szárnyakat kézze| könnyen meg tudja.€ á||ítani. Ha nem akkor á||itson a PoWER1
ás/vagy PoWER2 trimmerskgn.

A te|epítés után kb. 3 hónappa| el|enőrizze a kapu műkci'dését, a beá||ított akadályérzéke|ést' müködési eíót, motoridőket.

A KÉszÜLÉK MÚKÖoÉsE
Ha autÓVa| köz|ekedik' akkor a FULL gombbal nyithat|a ki mindkét kapuszárnyat (nagrykapu)' ha gya|ogosan, akkor a PART gomb
megnyomásáva| csak az egyiket (kiskapu). Ugyanezen gombokkaI nyitáskor és záráskor is megá||itható a kapu'
A kiskaput nyitás közben megá|||tva vagy kinyitott á|lapotában, a PART gombba| zárható a kapu, a FULL gombbal pedig nagykapu|a
nyitható. Nagykapu nyitásbó| kiskapu nyitásra vá|tan| nem |ehe|.
Az automata zárás. ha Van beá||ítva. átmeneti|eg kiiktatható: te|jesen nyitott á||apotban nyomja meg a FULL Vagy a PART' kiskapura
történt nyitás esetén a PART gombot. Ekkor a vi||ogó |ámpa néhányszor Íe|vi||an' és a kapu nyitva marad. A köVetkezö gombnyomásra
a kapu azonna| zár
A kaput ugyanigy tudja mÍIködtetni a FULL és PART bemenetekre csa||akoztatott nyomógombokkaI Vagy ku|csos kapcso|óva| is.

Az automatika megfe|e|ő mÚködéséhez a kapu nyitott és csukott végPontjaihoz mechanikus Ü|közók ÍelszeIe|ése szÜkséges!
Ha Ütközók fe|szere|ése nem |ehetséges, haszná|jon be|sö végá||áskapcso|óva| e||álott motorokatI

MÜszAt(|ADAToK
TápfegÜ|Eég: 230 VAc 50 Hz
Te|iesítményfe|vété|: meximum 6 VA
Védettségi Íokozat: |P56
BéDÍt8tt Édióvevó: 433.92MHz' HcS KEELoo
Mechan.kai méret: 135x147x35mm
Motoí kirenetek: 230VAc. maximum 2x350w
TápregÜ|lség: 12. 'l8VDc' maimum 400ÍÁ
Vi||ogó kimenet: 230VAc' maximum 40W
Biztos|ték a motorokn8k| 250V FsA 5x20mm
Biáositék az elektrcnikának: 250V T50mA5x2omm
Moktdés] hómérs6k|gt:.20"c. +55.c

GYÁRTó
GaÍdencate Kaputechn/kai Kfi
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