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ROAD 400 TOLÓMOTOR BEÁLLÍTÁSA
400Kg-os tolókapuhoz. Végállás előtt lassít, akadályra megáll.
Bármelyik Nice távadóval működtethető
Sorkapcsok bekötése:
A 230V-os csatlakozó külön van elhelyezve a motoron.
1-2 Start nyomógomb bekötése (alaphelyzetben nyitott)
3-4 Stop nyomógomb bekötése (ha nincs nyomógomb, akkor rövidrezárni)
1-5 Fotocella bemenet (ha nincs fotocella, akkor rövidrezárni 7.3.2)
4-6 Fototeszt kimenet ( ha használni akarja, ide csatlakoztassa a fotocella adóját 7.3.2)
7-8 Sárga villogó lámpa bekötése (12V 21W)
1-4 24V AC max 100mA (kiegészítő berendezések számára)
Miután felszerelte a motort, fogaslécet és a végálláskapcsolókat, csatlakoztassa a 230V feszültséget. (3.4
ábra).
Állítsa be a menetirány kapcsolót az ábra szerint (4.1). A kaput állítsa félig nyitott helyzetbe. Nyomja
meg egyszerre és tartsa nyomva a fel-le és Set gombokat, amíg a motor elindul, kb. 3s-ig. (4.3 ábra)
A kapu bezár, kinyit majd újra bezár. Próbálja ki a működést a PP gomb rövid idejű megnyomásával.
Programozás első szint: 7.2.1 ábra
L1 led - üres
L2 led - motor sebesség ( lassú, gyors). Ha be van kapcsolva, alaphelyzetben világít az L2
L3 led - automata zárás be-ki
Ha be van kapcsolva, alaphelyzetben világít az L3
Nyomja meg és tartsa nyomva a Set gombot (kb 3s-ig) amíg az L1 elkezd villogni (7.2.2. ábra). Ha
rövidet villan akkor a funkció ki van kapcsolva, ha hosszút akkor be van kapcsolva. A Set gomb rövid
megnyomásával tudja be-ki kapcsolni. A fel-le gombbal tud átlépni a következő ledre. Beállítás után ne
nyomjon meg semmit 10s-ig és a rendszer kilép a programozásból.
Programozás második szint 7.2.3 ábra.
L1 led - motorerő (L1 alacsony - L2 közepes - L3 magas)
L2 led - start funkciók ( L1 nyit-állj- zár-nyit vagy L2 nyit-állj-zár-állj vagy L3 társasházi funkció)
L3 led - automata zárási idő ( L1 15s - L2 30s - L3 60s )
Nyomja meg és tartsa nyomva a Set gombot (kb. 3s-ig) amíg az L1 elkezd villogni (7.2.4 ábra).
Utána a le-fel gombal tud átlépni a szükséges ledre. Nyomja meg és tartsa nyomva a Set gombot, és
közben a le-fel gombbal váltani tudja az adott értéket. Engedje el a gombokat és 10s múlva a rendszer
kilép a programozásból.
Rádió programozás
Első módszer (4.7.1 ábra)
A távadó mind a négy gombja irányítani fogja a motort. 1 gomb- start, 2 gomb- személybejáró, 3 gombnyit, 4 gomb- zár. Nyomja a rádió gombot folyamatosan amíg elkezd világítani az L1. Nyomja meg a
távadó távadó bármely gombját amíg nem villan hármat az L1. Várja meg amíg az L1 kialszik.
Második módszer (4.7.2 ábra)
A távadó egy meghatározott gombja működtetni fogja a négy funkció közül (lásd fent) az egyiket.
Nyomja meg annyiszor a rádiógombot amelyik funkciót használni akarja. Az L1 visszajelez ugyanennyi
rövid villogással. Nyomja meg a távadó kívánt gombját amíg az L1 nem villan három hosszabbat. Várja
meg amíg az L1 kialszik
Távadók törlése 84.7.4 ábra)
Nyomja folyamatosan a rádió gombot. Az L1 kigyullad, elalszik majd hármat villan. A harmadik villogás
közben engedje el a gombot. Ha sikerült a törlés akkor az L1 ötöt villan.
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