
1 Faz * Flaşör 220 Volt AC dir .
2 Nötr * Fotosel bağlanmazsa 7-9-10 köprülenmelidir .
3 Flaşör * Fotosel bağlanırsa 7-9 Köprülenmelidir .
4 Flaşör
5 0 VAC
6 24 VAC
7 Ortak Uc
8 SCA
9 ACİL Stop

10 Fotosel Kontak Ucu
11 Aç-Dur-Kapat
12 Aç butonu kontak ucu
13 Kapat butonu kontak ucu

Kumanda Tanıtımı
* Karta 2 şekilde kumanda alıcısı bağlanabilir . 

1) Soketli FLOXIR kumanda alıcısı takılır .
2) Harici kablolu kumanda alıcısı takılabilir .

FLOXIR alıcısına Kumanda tan ıtımı
1) Alıcının üstündeki butona basıp çekin.
2) Kumandanın okutulmak istenilen butonuna 10 saniye boyunca basılı tutun.
3) 10 saniye sonunda elinizi çekin. 
4) Alıcının üzerindeki LED sönünce kumandanızı kullanabilirsiniz.
Harici kablolu kumanda alıcısı tanıtımı

Elektriksel Bağlantı
SMX2 * Kumanda tanımlama işlemi için alıcının 
kırmızı üstündeki butona basın ve çekin.
siyah kumandanın üzerindeki butona 10 sn bası
beyaz lı tutun.
beyaz alıcının üzerindeki LED sönene kadar bek

keyiniz.
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Kartta bağlantı
6
5

NİCE TURKİYE



Kumanda Silinmesi

1) Dipswitchlerin yanındaki L butonuna basılı tutun sırasıyla;
1a) Dipswitchlerin üzerindeki yeşil LED sabit yanacak elinizi çekmeyin.
1b) Yeşil LED sönecek elinizi çekmeyin.
1c) Arka arkaya 3 kez yanıp sönecek. 3. kez yanmasında elinizi çekin.
(3. ışığın sönemsini beklemeyin.)
1d) İşlem doğru yapıldıysa yeşil LED hızlı bir şekilde flash yapacaktır .
1e) Yeşil LEDin tamamen sönmesini bekleyin.

TP  Otomatik kapanma bekleme süresini ayarlarsınız.
TLM Motorun yürüme boyunu uzatırsınız.
F    Motorun kuvverini arttırma için kullanılır .
* Bu trimpotlar saat yönüne doğru attırılır saat yönünün tersine doğru azaltılır .

NİCE TURKİYE



Çıkabilecek Sorunlar
 
* Butondan elimi çekince motor duruyor.
1 nolu dipswitchi yukarı ON konumuna alınız.

* Kapı kapanırken fotoselin önünden geçince kapı kapanmaya devam ediyor ve kapı açılırken
fotoselin önünden geçince kapı durup tekrar kapatıyor.
Motordan gelen motor kablosunu ve switchlerden gelen switch kablosunu kartın üzerine gir
dikleri yerden çıkarıp ters çevirip takınız.

* Kapı çalışmıyor.
Kontrol kartı üzerinde bağlanması gereken köprüleri doğru yaptığınızdan emin olun. 
Fotosel bağlantınızı doğru yaptığınızdan emin olun.
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