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A lészÍl|ék ta|€pítése moszaki Jártasságot 
'e]téte|ez.szükság 3sotén kérjo sak6mbo] s.gítségét'

A garanch kiáró|ag szakszeíI te|oPÍtés és Íonde|letésszeÍ{i haszná|at esetén ó|.
A 3zeÍe|ós a|aü a kész.l|ék ós a hozzávezetá3ek íeszÜ|tségmentesek kel| hogy |egyenel|
Eset|eges bizlosítékcsere a|ótt a ké6zü|éket Írszü]tségmente3ltsel

ÜzExBEHELYEzÉsKoR ÁLLlTsA KÉzfEL KözÉP 
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ZÁRJAA KUPLUNGoT.
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A lészü|ék sorkapcsai a pang|Ía két kü|önbözó módon he|yeziEtóek Ío|
a krnnyebb szgre|és órdakében'

GND - a há|ózati védöföld és a motor védóÍÖ|djén6k kÖzósltő kapsa.

230vAc - a hálÓzati áEme|látás bmenete (230VAc)
N - a há|ózati íeszoltség nu|la pontja
L. a háózati feszu|tseg Íázis pontja

FLASH - vi||ogó |ámpa kirÍEngt (230VAc)
N - a |ámpa nu||a kap6a
L. a |ámpa fáls kapcsa

ilOTOR - a motor kimmBti kapcsai (23OVAC)
oP - nyitó iÍány. a kondenátoÍ egyik pl|usa
N - a motor tekeGeirek klzls kapBa
cL - záró irány' a kondePá|or másik pó|usa

íi'l,Do - tápfeszü|tség kiman€| Íotoce||a száÍÉra (12í8voc}
. - a tápíBszültség kimeret negativ kapcsa
+ - a tápfeszü|tség kimenet pozit|v kapcsa

L|l|lT sw - a to|ókapu mozgását |eá||||ó végál|áskápBolók bemenet8i
A|apbeál|itásban mindkettó bontó kontaktus.
oP - rryitóiráíryú mozgást leál|Ító kap$o|ó kapcsa
cL - záróirányú mozgást lgá|||tT kapcsoló kapBa

t_-,

A l€D6o|ók kózÖs vezetékát a coM kaDocsba k€|| csat|akoztatni.
Amennyiben e oP és cL kapcsokba nem sat|akoáat kapsolóka|, akkor a készü|ék
nyl|ókapu vszéÍ|óként mükódik' Ennek detektáása a készÚlék feszü|tség a|á
he|yezése*or történik, ezéÍt ne tegyen rÓvidárat a bsmenetek és a coM kaPffi krzé!

coil _ a L|M|T sW sTARl sAFEw berenetek kÖzós kao6a

START - záró kontakfusú bemenotek, impu|zusÚzemú (step by slep)
Vezér|ésre. Funkciói regegyeznek a táWezér|ó mÚktdtetésére|.
PART - kiskapu funkciót (rész|eges nyitást) mt]köd|etó bemenet
A kiskapu nyitás mértéke tolókapu esetén -ír3€,
nyl|ókapu es8tén -1l2€ a beállÍtott te|jes Íryitási idónek.
FULL - nagykapu funkciót (te|jes nyitáí) működtetó bemeret

sAFETY - bontÓ kontaKusú biáonsági bemenetgk
Ha nem csat|akoaa| ide eszkóz|, akkor a bem6n6tekat rövidre ke|| zámi a coM keporcsa|.
FoTí - a kii|só o|da|i Íotocel|a bemenete
Az ide sal|akoáatott berendaés nyitáskor nem akt|v Érás kÓzbeni megszakításE te'6s
nyitást vált ki' á||ó he|yzelben magakadá|yoza a kapu e|indu|ását'
i||€tve az automata záÉs Ídejét úiráindllia'
FoT2 - a kapu mÖgötti vagy a b6lsö o|da|i 

'ottrÉ|la 
bgmerete

To|ókapu Wzér|óként e ide csat|akoztatott berondezés mind nyitás ktzben, mind záfás kÖzb€n
megá||itja a kapu mozgásá, á||ó he|yzetben pedig megakadá|yoza annak e|indításál, i||€tve az
adomata árás idejét újÍaindltja' A sTART bemenetre Vagy táwezér|óW| adott impu|zusra a
|egutó,bbi irányba fu|ylatja a kapu a mozgós|'
Ny||ó}€pu v€zéÍ|óként a ide sat|akoaatott beÍondazés rryitás kÖáen a reggakitás idejére
megá|||tia a kapu mozgásá, záÍás kÖáeni megszak||ásra te|jes nyitást vá|t ki, i||etve á||ó
h€|yretb€n megakadá|yozza a kapu e|indítását, va|amint az aúomata árás idéjét újraindltja.

Amennyiben nem használja a sAFEw bementeket. akkor a csomagban mel|ékelt
ré' átkötésse| záia röVidre azokal a coM kapoccsa|.

ANTÉNNA . antonnestlakcT kapsok
sH - kü|só antenre ámyéko|ásámk kapGa
slc - k|]|só antenm jelvezetéke, vagy a me||éke|t antBnnapá|€ kapsa
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ROLL 23e)
DECoDER cARD . A táWezérlök kódjainak táro|ására.
A kártyát feszü|tsegmentes á||apotban szabad e|távolítani il|etve beheveai
A káÍtyán |átható nyí|nak a DEcooER cAR0 Íe|iratra kel| mutatnia'

V|sszAJELzÉsEK:
Az €gyes b€menetelüez tartozó |edek vi|ág|tó állaPota a bemenet Íöv.dE zárt á||epotát'eIképgi.
A bontó kontaktusú bemenetekhez taÍtozó |edeknek az 0z€mb€ he|yezéskor vi|áglt8n|uk ke||. ) sAFETY bemenetek'
L|MlT sw bcmnét€knek c9k to|ómotor haszná|ata setén szabad ü|ág|tan|uk'
A záró kontalÍusú bemen€t€kh€z tartozó ledeknek cak a mÍiködtetés pl||anaÉban Eabad vi|ágitaniuk 5 sTART bemenetek'

230VAc - piros |ed, je|zi a bejóvő há|ózati feszü|tség meg|étél a pane|en

BLocK LEVEL(bóvítókártya csat|akoztatásával) - blokko|ás köze|i á||apoiban növekvö fényerőVe| je|zi a motor e||ená|lását

BLocK AcT|VE(böVítókártya csatlakoáaÉsáva|) - blokko|ás esetén vi|ágít, amikor a BLocK LEVEL 9intje e|érte a rnaximumot.

Mind a BLocK LEVEL, mind a BLocK AcTlVE a|+á||apotban Vi|ágít. A motor mt'iködésekor kia|szik a ÍényÜk, és csak b|okkolás
köze|i fázisban van ismél szerepük

ízvDc - Piros |ed, ie|zi az e|ektíonika és a motor tápfeszü|tségének meg|étét
Amennyiben ez nem vitágít' de a 230VAc |ed igen, e||enőrizze a biztosÍtékok á||apotát' ha szÜkséges cseré|je ki'

sEA|-LirÁst lexerósÉoex

PowER - a molor működési ereiének beá||itisára, kb' 5&90% ki'zött.
4'+' irányba tekerve növekszik, a L' irányba tekeÍVe pedig csÓkken az eró.
Ugy ke|| beá||ítani' hogy mÚködés közben a motor á|la| a kapu élein ható erő nem |ehet
nagyobb í50 Nelvtonná| (í5 kg). lndu|áskor a teuesitmény 2 másodpeÍcjg maximá|is.
A beá|líÉs| a kapu mtiködése a|att tudja váltoaatni,
míg korábbi készü|d(ekné| sak a kapu csukott á|lapotában tehette.

Ha bármikor is á||it a PoWER trimmeren, e||enőÍize u akadályézéke|ést (BLocK)
és a motoridót (\^I3RKT|ME)' ha szükséges á||itgon rejta.

PAusE - az automatikus árás ideiének beá||itására
Ha te|jesen ba|ra leked, akkor a készü|ék a kinyitott á||apot e|érése után nem zár be automtikusan,
táWezédöVe| zárható. Ettő| a á||ástó| jobbÍa tekerue, a "+'je|zés felé -10-128 másodperc kés|eltetési idö
ál|ítható be' és a kaDu ennek az időnek a |ete|te után zár be'
Kiskapu nyitás esetén a kés|etetés a beál|ított érték kb. Íe|e |esz, vagyis -5-a4 másodperc'

A készü|ék alka|mas a kapu útjába került akadá|yok ézéke|ésére, böVítőkártya - BLocK - cat|akoziatásáva|'
Amely kü|ön megvásáro|ható.További tudniva|ó az akadályérzéke|és Íunkció rész|etes müködéséÍö|
a bóVílókártya |eifásában talá|ható.

D|P sw|cHEs . kapcso|ósor a kényelmi szo|gá|talások beá|ításához.
Bámi|yen beá|lítast a kapu csukott á||apotában végezzenI

A kapcso|ók oN á||ásában az a|ábbi funkciók aktivá|ódnak:
1 ' - nagyobb méretti to|ókapu esetében, több míiködési idó beál|íÉsát engedé|yezi.
AWoRKT|ME trimmeren beá||ítható múködési időtartam a|aphe|yzetben í0-30mp. Nagyobb méretÜ kapr
esetében ez kevés |ehet. Ez az idó|artam midositható 30s0mo közöüi taÍtomáíwÍa.

2. - a vegá|lás bemenetek invertá|ása mágneses végá||áskapcso|óhoz.
A bemenetek |ogikáa invertá|ódik, aok záró kontaktust igénye|nek a véghe|yzetben.A bemenetek |ogikáa invertá|ódik, aok záró kontaktust igénye|nek a véghe|yzetben.

3. . társasház funkcii. Ha tibben haszná|ják a kaput, akkoÍ cé|szerű eá a funkciót beá||itani, így a k4ut nem |ehel
mégá||í|ani távirányítóVa| mozgás közben, és a kapu vélet|enü| sem fog nyitva mradni'
Az e|eklronika nyitás közben nem Íogad el PART vagy FULL parancsot, nyitott á||apotban automata zárás me|lett ugyanezen
impu|zusokÍa a automata záÉs ideie újraindul, zárás közben pedig nem csak megá|| a kapu' hánem teÜesen ki is nyit.
Múkt'dési Íe|té|e|e' hogy |egyen beá||itva aulomata zárási idö.

4. . a vóghelyzet e|ótti hssikás tiltásához. A|apesetben a készü|ék -3másodpercet |assít véghe|rzetbe érés e|ótt.
Ha ene a szo|gá|ta|ásra ninGen szüksége, a készü|ék nem fog |assítani.
Atá||ítás után e||enörize a beá||itotl motoridót a vvoRKT|ME trimmeÍen.
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LRN/DEL - táWezérlök be|anitásához, törléséhez, és funkcióinak programozásához
Távirányító tanílásához nyomja meg a LRN/DEL gombot egy pi||anatm, a gomb fö|ötli zö|d |ed, LRN/DEL |ed vitágit 30 másodpercig.
Ez idó alatt nyomja meg a tanítandó táwezér|ó bárme|y gombiát, a |ed e|a|szik, adó betanitva. Admként isméteÜe meg az e|őbbi
műve|etsort. A 6,l. adó betanításakor az LRN/DEL |ed hámat vil|an, je|ezve: a memória megte|t.
ToVábbi tanításra csak tör|és után Van |ehetőség.

A pfogramozás menübe a LRN/oEL gomb fo|yamatos nyomva tartásáVa| |éphet. A LRl.UDEL |ed vi||ogásszámije|ölik a menüpontokat
Ame|yik ü|lanás után e|engedi a oombot, anná| a menü geÍinti funkcióvá|tás történik. Az így beá|lított funkciók az összes rnemóíiában
táÍo|t táWezéÍ|óre érvá]yesek, és bámikor egyséí'esen ÍTrcdosithatóak
Az a|apéÍtelmezett beá||ítások a szövegben vastagon szedve.
A dólÍ betúve| kieme|t funkcjók átá||ítása nagyon nem aján|ott, és a készü|ék he|y|e|en múködését vonhat'a maga után'

Menüpontok:
1 nagykapu nyitás (FULL) - A gomb
2 kiskapu nyitás (PART) . B gomb
J-

4e|óvá|aszt i -Dgomb
Az elsö négy pontban más nyomógombot rendelhet hozá az adott funkcióhoz' mint a gyári beá|lítás, a köveü(ezóképpen:
a megfelelö számú vi||anás u|áni szünetben a LRN.|/DEL gombot e|engedve, majd 5 másodpercen be|ü| a használni kivánt
táVirányitó gombot megnyomva |étrejön az új hozárende|és. Amennyiben nem nyom meg egy gombot sm, akkoÍ az adott
Íunkció nem |esz múkódtehető táwezérlóÍő|.

5 ugrókódos / egyszerű dekódolás
Ha a távirányitója egyik napró| a másikra nem múködik, á||itsa egyszerti dekódolású üzembe.
Ez akkor fordulhat e|ó, ha a táWezér|óket Íitkán haszná|ják.
Ez nem hiba, hanem a ugrikódos Íendszeí sajátossága.

6 monostabi| / ö,sÍabí7 (kapcso|ó) üzemmód
7 2 l 4 bistabi| kimenet' mindkettó csk bistabi| tizemmodban mtiködik
8 normá| / e|ővá|mztó Íjzemmód

Ez a funkc.ió védhet Vé|etlen megnyomás e||en. E|óválasztó üzemmódban, ha bárme|yik gombot megnyomja a táVadón,
az nem |esz hatásos, csak az e|óvá|asztó gomb megnyomása után.

9 csak e|óvá|asáóva| kapcso|/ csak elóVáasztó nélkül kapao|. . csak az e|övá|asztó üzemmód bekapcso|ásakor van je|entósége.
Lehetósége van aÍIa, hogy egy távirányitóE| tóbb készü|éket vezére|jcn, mint a táürányitó nyorÉgombjainak száma,
a 8 és 9 menüpontok együttes haszná|atáva|: E|őször aktivá|,ia a 8 menÍlpontot minden készü|éken
- a 9 rnenüponlo| alaphe|yzetben hagyva a készü|ék csak az e|óvá|asáógomb + adott gomb egymás utáni

megnyomásáva| mÍiködik.
- a 9 menÜpontot átá||ítva a készü|ék egy gombnyomásra működik
Az igy mÍiködtetni kiván| va|amennyi készü|éknek egyérte|mtien a táviÍányitó hatósugarán be|ül kel| |ennie.

10 egy gombhoz egy l egy gonbhoz tööÖ kimenet
11 tiltva / engedélyezve a programozás hozzáÍérés

1 vi||anás: ti|tva,
2 Vi|lanás: engedé|yezve

1 2 távirányiló darabszám |ekérdgés
A Ied minden Vi||anása egy adót je|képez'

í3 5J0 funkciók |ekérdezése
Rövid vi||anás: a funkció a|apbeál|ítás szerinti' hosszú vi|lanás: funkció átá||ifua

14-
15 gyári a|apbeá||ítá$k visszaá||itása

Az 1-10 menüpontokat gyári ál|apotba á||itja vissza. Ez a renüpont távirányitikat nem töK'|.
'16 -
17 e|hagyott, e|veszett távirányitók tör|ése

Aramta|anítsa a készÍi|éket, majd áram a|á he|yezés után használja a rendelkezésre ál|ó táVirányítókat
Legalább egyszer' akár he|eken át. A menüpont aktivá|ása után, az addig nem haszná|t távirányítók tör|ódnek.

18 ismert láWezér|ő tör|ése
E|engedés után nyomja meg a lÓrlendő lavirányító korábban haszná|t gombjá|

,|9 telies távifányító rrEmória tör|ése
Ez a menüpont a 15ós menüpontot is aktivá|ja!

20 a |ed e|a|szik és a készü|ék ki|ép a menübó|.

WoRKTIME - a motoÍ iizemidejének beá||ítására
To|ókapu esetén 1}30 / 3G60 másodperc, nyí|ókapu esetén 10-5o másodperc közöt|i érték á||ithaló be.
A'+'irányba tekerue növekszik' a:.irányban tekeNe pedig cstikken a |dó.
A kiskapu múködtetés ideje automatikus; e|őbbi esetben 1/}a, utóbbi esetben í/2-e a beá|litott idónek'
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moLL 23e)
ÜZEMBEHELYuÉs

Ha minden bekötéí e|Végzetl és áe||enőzött, akkor he|yezze Íeszültség a|á a készü|éket.
Ekkor a viIlogó |ámpa néhányszor fe|ü||an'
Tanitson be |ega|ább egy táwezér|őt'
To|ókaDu esetén működtesse kézze| a VegálláskaPcso|ó| a motoron és e|lenórizze, hogy a megfe|e|ő |edek működnek-e'
Á||ítsa'a xaput középá||ásba kézzel, és árja a kup|ungot. A táWezéÍ|ő e|ső müködte|ésére a kapunak nyilni ke|l, ha nem igy
tesz, a motor forgásirányár módosítani ke||. Az e|ektronika fesziiltségmen|esílése úán húzza|e a rÍ|otor csat|akozó kapcsá a
készü|ékrö|, és dugja üssza megfordítva. wulán záÍja be a kaput kézze|, zárla a kup|ungot, és helyezze fesziiltség a|á a
készü|éket.

NyÍ|ókapu esetén az a|ábbiak szefintjá.jon e|
|nditsa e| a kapu müködésél táwezérlóVe|, ekkor a kapu a beá||ítot| motoridő leleltéig nyit. Amennyiben ez lényegesen több a
ke||eténé|, vagy a szükségesné| kevesebb, záÍjabe a kaput láWezér|ővel és á||itson a WORKT|ME trimmeÍen. |sméle|je meg
á turj"i niita"i. n" tovább-ra sem megfele|ő a rírútoaesi i.dő, kisér|etezzen tovább' Úgy ke|| beá||itani az időt, hogy a mótor a-
véghe|yzet e|érése e|őtt kb. 3 másodpercce| nÉr |assitson, és a véghe|yzetbe érés után meg kb. 6 mbodpercig.zúgjon'.

Az automatika megíele|ó működéséhez a kapu nyitott és csukott végpontjaihoz mechanikus ütközók fe|szer€|ése szükséges!
Ha az ütközók íe|szere|ése nem |ehetséges, haszná|jon be|só végál|áskapcso|óVa| e||álot| moloroká!

To|ókapu esetén az a|ábbiak szelintjárjon el
|nditsa e| a kapu működésé| táWezéÍ|őve|, ekkor a kapu a végá||ás eléréséig, de rnaximum a beá||ítot| motofidő |e|et|éig nyit'
Amennyiben ez utóbbi több a kel|eléné|' vagy a szükségesné| kevesebb, zárjabe a kaput táwezér|öve| és á||itson a
WoRKT|ME trimmeren. |sméte|je meg a teljes nyitást. Ha lovábbra sem megíe|elő a míiködési idő, kisédetezzen tovabb.
A beá||í|ás akkor optimá|is, ha a kapu vegá||ás e|érése e|őtt kb. 3 másodpercet lassit-

A kapu működtelése közben e||enőrizze, hogy az|kézze| könnyen meg tudj+'e á||itani. Erre biáonsági okokbó| van szükség.
Ha szÜkséges á||ítson a PoWER trimmeren.

A te|epítés után kb 3 hónappa| e||enőrizze a kapu működésá, a beá|lított működési erőt, motoridót.

A KÉszÜLÉK MÚKÖDÉSE
Ha autó\ra| közlekedik, akkor a FULL gombba| nyithatja ki te|jesen a kaput (nagykapu), ha gya|ogosan, akkor a PART gomb
megnyomására| rész|egesen (kiskapu). Ugyanezen gombokka| nyitáskor és záráskor is rT}egá||ítható a kapu'
A kiskaput nyitás közben megá||ítva vagy kinyitotl á||apotában, a PART gombba| zárható a kapu, a FULL gombba| pedig
nagykapura nyilháó. Nagykapu nyitásbó| kiskapu nyitásra váttani nem |ehet.

Az au|oma|a árás - ha Van beá||ítrra . átmenetileg kiiKatható: te|jesen nyitott ál|apotban nyomja meg a FULL vagy a PART'
kiskapura történt nyi|ás esetén a PART gombol. Ekkor a vi||ogó |ámpa néhányszor Íe|vi||an, és a kapu nyitva marad.
A kövelkező gombnyomásra a kapu azonnal zár.
A kaput ugyanigy müködteti a FULL és PART bemenelekre csal|akoáatott nyonEgomb(ok) Vagy kulcsoskapcso|ó is.

MÚszAK| ADAToK
Tápíeszü|tség: 230VAc 50Hz (+-5%)
Te|josítmóníe|vé|e|: maximum 4.sVA
Védetlségi Íokoat: IP00/|P56(caomago|áslól fi!g9öen)
BeéDitett rádióvevó: 433.92MHz' Hcs KEELoa
A pan.I mcchanikai mérele: 105x123x35 mm
Motor kimenet: 230VAC, maximum 500W
Tápíeszűltség kim€net| 12.'l8voc' mdimum 200mA
Villogó |ámpa kimenel: 230VAc' maximum 4oW
Biíositék a motomak:250V F5A 5x20mm
Biáositék e elektronikának: 250V T50mA 5x20mm
Múködési hómérsék|ettarlomány| .20.c . +55.c
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