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

ÁLÚTSA KÉzz61x$fir{1p(5BAA KAPuT.
ÜZEBBEHELYEZÉSKoR
ÉsZÁRJAA KUPLUNGoT.
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A kész0léksorkapcsai a paneha kétkÚ|Önbózö módon hetyezhetóekfu|
a ktnnyebb s4Íe|ésérdekében.

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

230vAc - a há|ózatiárame||átasbemenete(230VAC)
N - a há|ózalifeszüttségnu||aponÜa
fázis pontja
L. a há|ózatifeszúttseg
FLASH - vi|logT|ámpakimenet(230VAc)
N - a lámpanu|lakapcsa
L - a |ámpafázis kapcsa
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MoToRí - az e|sókéntnyí|ómotork|menelikapcsai(230VAc)
oP. nyitó irány,a kondenzátoregyik pT|usa
N . a motor|ekercseinekkÖzös kapcsa
cL. záó iránY,a kondenzátormás|kpó|usa

nyí|ómotorkimenetikapcsai (230VAc)
MoToR2 - a másodikként
oP - nyitÓ irány,e kondenzátofegyik pó|use
N - a motortekercseinekközÓs kapcsa
cL - zátó irány,a kondenátor másik pó|usa
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kimenetfotoce||a'sámára (12-18VDc)
í2vDc - tápÍeszü|tség
. . a tápfeszti|tség
kimenelnegativkapcsa
+ - a tápfeszü|tség
kimenetpozitivkapcsa
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cou - a START' sAFEry bemenetekközös kapcsa

SÍART. záro kontaktusÚbemenetek.imou|zusüzemú
vezér|ésre
(st.gpby step)FUnkcióimegegyezneka táWezér|őmüködtetéséVe|.
PART - kiskaput(egyikkapuszárny)múködtetöbemenet,
(mindkét
kapuszárny)
műktdtetóbemenet
FULL - nagykaput
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biáonsági bemenetek.
SAFEW - bontó kontaktusú
FoTt - a külsó o|da|ifotoce||abemenete.
nyitáskornem aktív.árás közbeni
Az ide csat|akoáatotlbeíendezés
te|jesnyitáttVá|tki, á|ló he|yzetbenmegakadá|yoza
mogszakításra
a kapuelindu|ását.illetveaz aulomataárás idejétújraindítja.
beménete'
FoT2 - a be|só o|dalifo|oce||a
nyMs közben á megszakÍtásidejére
A2 ide csat|akoáatottbérendezés
a kapu mozgását' árás közbeni megszakÍtásra
megá||itja
t€ | ies nyitást
váttki, i||etveá||óhe|rzetbenmegakadályozzaa kapu e|inditását'
va|amintaz automa|azáÍásidejétÚjraindítja.
Amannyibennem haszná|jaa SAFETY bemensleket,
rézátkötéssel
akkoÍa csomagbanme||ékett
árJa róvidÍeazokata coM kapocc€ a |.

kapocs'
ANTENNA - antennacsat|akozó
sH - kulső antennaárnyéko|ásának
kapcsa.
Vagya melIéke|t
kapcsa
antennapá|ca
slG _ külsó antennaje|vezeléke,
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DEcoDER CARD - A táWezér|őkkód,ainaktaro|ására.
A kártyátfeszü|tségmentes
á||apolbanszabad eltáVo|ítani
i||etvebehelyezni'
A kártyán|áthatónyí|naka DECoDER CARD fe|iratrake||mutatnia.
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Az egyes bemenetekhez tartozó ledek vi|ágító á||apota a beménetrövidre zárt ál|apotát je|képezi.
A bontó kontaktusú bemenetekheztat1ozó ledeknek (piros szinű FoTí, FoT2)
az üzembe helyezéskorvi|ágítaniukke||.> sAFEw bemenetek.
A áró kontaktusú bemenetekhezlartozó |ed€ k nek (zö|d színű PART, FULL)
csak a mÚködtetés pi||anatábanszabad vi|ágitaniuk->START bemenetek.
230VAc - piros led' je|zi a bejöVő há|ózati feszÜ|tségmeg|étét
a pane|en.

12vDc _ piros Ied,je|ziaz e|ektronika
és a motortápfeszü|tségének
meglétét.
Amennyibenez a |ednem vi|ágít'de a 230VAc |edigen,e|lenőrizzea biztosítékok
á|lapotát,
ha szükséges cseré|jeki őket, és e||enórizzea kiváltó okot.

BEÁLLiTÁsl LEHETóSÉGEK
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PoWERí - trimmeraz eIsőkéntnyÍlómotorműködésierejénekbeál|Ítására,
kb' 50-95%között.
A'+' iránybatekervenöVekszik,a '-' iránybatekervepedigcsökken az erő'
hogy müködés kÖzbena motorá|ta|a kapu éleinható erő nem lehetnagyobb
Ugy ke||beá||ítani'
150 Newtonná|(15 kg)' |ndu|áskor
a te|jesitmény
3 másodpercigmaximá|is'
PowER2 - a másodikként
nyí|ómotormúködésierejénekbeá||itására.
Működésemegegyezika POWER.l trimmeréVe|.

Ha bármikoris á||íta PoWER 1-2 trimmeren,e||enőrizzea BLocK 1-2 beál|ításokat,
motorüzemidóket,
és ha szÜkségesá|lí|sai||etveprogramozzaújraőket.
funkcii opcioná|isanbeá||ítható
Az akadá|yéÍzéke|és
a kü|ön megvásároIhatóB|ockModuIhasználatával.

ta

PAusE _ trimmeraz automa|azárás idejénekbeál|ítasára.Ha te|jesenbalra tekeri, akkor a készü|éka kinyitot|
á||apote|éréseután nem zár be automatikusan,táWezér|őveIzárható.
Ettó| az á||ástó|.|obbfatekerve - a ,,+"je|zésfelé_ 10-128 másodperc kés|e|tetési
idő á|líthatóbe,
ésa kapuennek az idónek a |ete|teután zár be'
Kiskapu nyilás eseténa kés|elletés
a beá|lítottértékkb' fe|e |esz,vagyis 5-64 másodperc.
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A készüléka|ka|masa kapu ÚtjábakerÜltakadályokéEéke|é$ére,
bőVítókártya- BLocK - csat|akoztatásával,
Ame|ykülön ilegvásárolható.Továbbitudnivaloaz akadályézékelés
funkció részletesmüködéséről
a bővítőkáftyaleírásábantalálhati.
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DlP sW|TcHEs - kapcso|ósora kényeImi
szo|gá|tatások
beál|ításához.
Bármi|yenbeá||ítást
a kapu csukottállapotábanVégezzen!
A kaocso|ókoN á||ásában az a|ábbifunkciókaktivá|ódnak:
1. _ társasház funkcióaktivá|ása.Ha ttbben haszná|.Ják
a kaput,akkorcélszerűeá a funkcíótbeállltani,ígya kaputnem lehe|
megál|ítani
távirányítóVal
mozgás közben, ésa kapuvé|et|enÜ|
sem fog nyiva maradni.Aktivá|ásakoraz e|ektronika
nyitás
közben nem fogadel PART vagy FULL parancsot,nyitottá|lapotbanautomataárás me||ett
ugyanezenlmpu|zusokfa
az
automatazárás idejeújraindu|,
zárás ktzben pedignem csak megá|Ia kapu,hanemteljesenki is nyit.MűködésiÍe|téte|e,
hogy
legyenbeá|l|tvaautomalazárási idö.
2. _ nincsenfunkcióia
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LRN/DEL - táwezér|őkbetanításához,
törléséhez,
ésfunkcióinakprogramozásához
a gomb ft|ötti zö|d |ed,LRN/DEL |edVi|ágít
30
Távirányitótanításáhoznyomjameg a LRN/DEL gombo|egy pi||anatra,
másodpercig.
Ez idó a|attnyomja meg a tanitandó táwezér|ó bárme|ygomb'ját,a led e|a|szik,adó betanítva.Adónkéntisméle|jemeg az
A 61' adó betanításakor
e|öbbi műVe|etsort.
az LRN/DEL |edhármatVil|an.ielezve:a memória meote|t.
További tanításracsak tör|ésután Van |ehetóség.
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a LRN/DEL gomb ío|yamatos
A LRN/DEL led Vi||ogásszámaiie|ö|ik
A programozásmen|.]be
nyomvatartásáva||éphet.
a
Ame|yikvi||anásután e|engedia gombot,anná|a menü szerintifunkcióvá|tástörténik.Az ígybeá||ítot|
menüpontokat'
funkciók
az Összes memóriában táro|ttáwezér|őreérvényesek,és bármikoregységesenmódosíthatóak.
beá||ításoka szöVegben vastagon szedve.
Az a|apérteImezett
helfie|enműködését
A dőlÍbetüVelkieme|tíunkciÓkátá||ítása
nagyonnem aján|ott,
vonhatiamaga után.
ésa készü|ék
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MenÜpontok:
1 nagykapunyitás(FULL). A gomb
2 kiskapu nyitás (PART) - B gomb
3.
4 elóválasztó. D gomb
Az e|só négypontban más nyomógombo|rende|hethozzá az adotttunkcióhoz, mint a gyári beállÍtás,
a kovetkezőképpen:
a megíe|e|ó
számúvil|anásutániszÜnetbena LRN/DEL gombote|engedve,majd
5 másodpercen be|Üla haszná|nikívánttávirányítógombol megnyomva létrejÖn
az újhozzárende|és.
Amennyiben nem nyom meg egy gombot sem, akkor az adottfunkció nem |esz múkÖdtethető
tawezér|óről.
5 ugrókódos / egyszerű dekódo|ás
Ha a táVirányitó'aegyik napról a másikranem működik, á||ítsa
egyszerÍidekódo|ásúÜzembe'
Ez akkor fordulhate|ó, ha a táWezér|óketritkán haszná|ják.
Ez nem hiba, hanem az ugrókódos rendszer sajátossága.
6 monostabil / blsÍabl/(kapcso|ó)Üzemmód
7 2 l 4 bistabi|kimenet' mindkettőcsak bistabi|Üzemmódban mÚködik
8 normá| / e|óVá|aszló üzemmód
megnyomás e||en.E|óvá|asáó Üzemmódban,ha bárme|yikgombot megnyomjaa távadón,
Ez a funkció védhetVé|et|en
az nem lesz hatásos, csak az e|óVá|asztógomb megnyomása után.
9 csak e|ővá|asáóva| kapcsoU csak e|öVá|asáó né|kü|kapcso|.- csak az e|őVá|asz|óÚzemmód bekapcso|ásakorvan
JeIentósége'
LehetőségeVan arra, hogy egy tavirányítóva|tÖbbkészÜ|éket
vezáreljen, mint a távirányí|ónyomógombjainakszáma,
a 8 és 9 menüpontokegyÜtteshaszná|atáVal:E|őszÖraktivá|jaa 8 menüpontotminden készÜléken
. a 9 menüpontota|aphelyzetbenhagyva a készÜték
csak az e|őVálasztógomb+ adott gomb egymás utáni
megnyomásáVaI
működik.
. a 9 manüpontotátá||ítvaa készÚ|ék
egy gombnyomásÍamÜködik
a tavirányi|ó hatósugarán be|Ülke|||ennie.
Az ígymúkfute|nikivánt valamennyi késztjléknek
egyérteIműen
10 egy gombhoz egy l egy gonbhoz ÍTll kimenet
11 tiltva / engedé|yezvea programozás hozzáférés
,l vi||anás:ti|wa.
2 vi||anás:engedélyezve
,|2távirányitó darabszám lekérdezés
A |ed mindenvi||anásaegy adót je|képez.
13 5-10íunkciók|ekérdezése
Rövid vi||anás:a funkció a|apb€ á |lításszerinti,hosszúviIIanás:funkcióátá||itva

di

í5 gyári aIapbeá||itások
visszaá||ítása
gyári á||apotbaá||it.ja
Az 1.10 menüpontokat
nem lörö|.
Vissza' Ez a menüponttávirányítókat
1617 e|hagyott'e|veszetttáVirányitóktör|ése
Aramta|anÍlsaa készü|éket'majd áram a|á he|yezésután haszná|jaa rende|kezésÍe
á||ó távirányítókat
Lega|ábbegyszer,akár hetekenát' A menÜpontaktivá|ásaután,az addig nem haszná|ttávirányítók
tör|ődnek.
18 ismert táWezér|őtörlése
E|engedésután nyomjameg a tör|endőtávirányítT
korábbanhaszná|tgombiát
19 te|jestávirányitó memória tör|ése
,í5-os
Ez a monÚponta
menüpontotis aktivá|ja!
20 a led ela|szikésa készü|ék
ki|éoa men0bő|.
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beá|lítasára'
kb 1G.50másodp€ r c között.
WoRKT|ME1 - az 1. motorüzemidejének
A -+' iÍánybatekervénövekszik' a "-"iránybatékervepedigcsökken az idó'
beá|lítására.
Működésemegegyezika WoRKT|ME1 miiködéséVe|.
WoRKT|mE2 - a 2' motorÜzemidejének
a kapu csukottállapotábantudjavá|toztatni,
ésa kóvetkező nyitáskor|épé|etbe.Ha bármikoris á||ita PoWERí
A beá||ításokat
vagy PoWER2 himmereken,el|enörizzea motorüZemidóket(WoRKT|ME1 ésWoRKTIME2) ésha szükségesá||ítson
Íajtuk.
idő van gyári|agbeá||itva.Ez az idó nem módositható.
A ké|kapusárny között nyitáskorészáÍáskoris 5 másodperckésle|tetési
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a kapuútjábakerü|takadá|yokézéké|ésére.
a|ka|mas
bóv|tökártya. BLocK - csat|akoaatásáVa|.
A készü|ék
tudniva|iaz akadá|yézéke|és
müködéséró|
Ame|ykü|ön megvásáro|ható.További
funkciórész|etes
|airásábanta|á|ható.
a btvÍtökáÍtya

ÜzEMBEHELYEzÉs
ésátelIenőzött, akkor helyezzefeszü|tséga|á a készÚléket.
Ekkor a viIlogó|ámpanéhányszorfe|vi||an
Ha mindenbekötéste|végzett
Tanítsonbe |ega|ábbegy táVvézér|Őt.
Á||ítsaa kapuszárnyakatkÖzépá||ásbakézze|,
észáÍjaa kup|ungokat.
a kapuszárnyaknaknyilnikell,ha nem,akkora rossz iránybanmozgó motorforgásirányát
A tawezéíő e|sö müködtetésére
feszü|tségmentesítése
kapcsotésdugjaVisszafoÍdítva.
mÓdosllanikel|- az e|ektronika
me|lett'HÚzza |e a motorcsat|akozó
Ezután o|djaa kuplungokat'zárja be a kapusárnyakat kézze|,maid záÍjaa kuplungokat.
a
kész.i|éket
kb.
30
másodpercre.
Feszü|tségmentosítse
nyit.Amennyibenez va|ame|yikkapuszárnyná|
táWezér|öve|,ekkora kapua beállitottmotoriő |eteltéig
Indítsae| a kapu mÍiködését
Vagya szukségesné|
ésá||ltsona hozzá tartozóWoRKT|ME
|ényégésen
több a ke||eténé|,
kevesebb,zÁia be a kaputtáWezér|óVe|
meg a te|.iesnyitást.Ha továbbrasem megíe|olöa múködésiidó' kíséÍ|etezzen
tovább.
trimmeren.lsméte|je
az idöt, hogyaz adottmotora véghe|yzet
e|érése
e|óttkb. 3 másodpercce|máí |assitson,ésa véghe|yzetbe
érés
Úgy ke||beá||ítaní
után mé9kb' 6 másodpercig"zúgjon',.
Ha nem akkorá||itsona PoWER1
A kapu műktdletéseközben ellenörizze, hogy a szárnyakatkézze|könnyen meg tudja.€ á||ítani.
ás/vagyPoWER2 trimmerskgn.

lm

müködésieíót,motoridőket.
A te|epítés
után kb. 3 hónappa|el|enőrizzea kapuműkci'dését,
a beá||ított
akadályérzéke|ést'

ta

A KÉszÜLÉKMÚKÖoÉsE
ha gya|ogosan,akkora PART gomb
Ha autÓVa|köz|ekedik'akkora FULL gombbalnyithat|aki mindkétkapuszárnyat(nagrykapu)'
a kapu'
megnyomásáva|csak az egyiket(kiskapu).UgyanezengombokkaInyitáskorészáráskor is megá||itható
vagy kinyitottá|lapotában,a PART gombba|zárható a kapu,a FULL gombbalpedignagykapu|a
A kiskaputnyitás közben megá|||tva
nyitható.Nagykapunyitásbó|kiskapunyitásravá|tan|nem |ehe|.
Az automatazárás. ha Van beá||ítva.átmeneti|egkiiktatható:te|jesennyitottá||apotbannyomjameg a FULL Vagya PART' kiskapura
ésa kapu nyitvamarad.A köVetkezö gombnyomásra
történtnyitáseseténa PART gombot.Ekkor a vi||ogó|ámpanéhányszorÍe|vi||an'
a kapuazonna|zár
a FULL ésPART bemenetekrecsa||akoztatott
nyomógombokkaI
Vagyku|csoskapcso|óva|is.
A kaputugyanigytudjamÍIködtetni
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mechanikusÜ|közók ÍelszeIe|ése
Az automatikamegfe|e|őmÚködéséheza kapunyitottéscsukottvégPontjaihoz
szÜkséges!
nem |ehetséges,
haszná|jonbe|sö végá||áskapcso|óva|
e||álottmotorokatI
Ha Ütközók fe|szere|ése

MÜszAt(|ADAToK
230 VAc 50 Hz
TápfegÜ|Eég:
meximum6 VA
Te|iesítményfe|vété|:
Íokozat:|P56
Védettségi
433.92MHz'
HcS KEELoo
BéDÍt8tt
Édióvevó:
135x147x35mm
méret:
Mechan.kai
Motoíkirenetek:230VAc.maximum2x350w
12. 'l8VDc' maimum 400ÍÁ
TápregÜ|lség:
Vi||ogókimenet:
230VAc' maximum40W
a motorokn8k|
250V FsA 5x20mm
Biztos|ték
az
elektrcnikának:
250VT50mA5x2omm
Biáositék
+55.c
Moktdés]
hómérs6k|gt:.20"c.
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