
PROGRAMLAMA
Bütün mekanik ayarlamaları yapın. Yukarıdaki elektrik bağlantısında gösterilen
kullanıcağınız ürünleri yukarıdaki gibi bağlayınız. Bağlamadığınız ürün için kısa 
devre atmayınız.

Cihaz Test
1- OK ledi yaklasşık 1 saniyede bir yanıp sönmeli.
2- İç flaşör lambası sönük olmalı.

Takılan Cihazların Tanıtılması
Motora enerji verdiğinizde L1-L2 ledleri yanıp sönmeye başlayacaktır.Bunun anlamı, motora
bağlantısı yapılmış olan Flaşör, Fotosel vb.. gibi cihazların tanıtılma işleminin yapılmasıdır

1- Tanıtma işlemi için SET-OPEN butonlarının ikisine birden bas,basılı tut 
2- L1 ve L2 ışıklarının yanıp sönemsi normal yanıp sönmesinden daha da hızlanınca elinizi çekin. 

3- Bıraktıktan sonra birkaç saniye bekle
4- L3-L4 ledleri yanıp sönmeye başlayacaktır

işlem tamamlanm ıştır.

Bariyerin limitlerini programlama
1-  L3 ve L4 ışıkları yanıp sönmeye başlayınca
2- SET ve CLOSE butonuna motor hareket edene kadar basılı tutun.

3- Motor önce kapanma yönüne hareket edecektir . Sonra açılma yönüne ve daha 
sonra kapanma yönüne hareket edip duracaktır .

4- Programlama işlemi bitmiştir .

ELEKTRİKSEL BAĞLANTI
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Otomatik kapanmayı Ayarlama
1-      SET butonuna basılı tutun, L1 ledi yanıp sönme yapmaya başlayınca bırakın. 

   (Eğer L1 ledi yanmaz ise (başka bir led yanar ise) CLOSE ve OPEN tuşları ile ledi yukarı aşağı 

   kaydırınız.)

2-      SET butonuna basın ve bırakın.

3-      İşlem bittikten sonra 10 saniye bekleyin ve diğer fonksiyonları aktif etmek için bu 3 ad ımı 

   tekrar yapınız.

L1 Otomatik kapanma
L2 Fotoselden geçildikten sonra kapat (otomatik kapanma devrede olmalı)
L3 Her zaman kapat. (elektrik gidip gelmesinde )
L4 Standby
L5 Yavaşlama mesafesi kısaltma
L6 Kol hareket etmeden önce flaşör devreye girer .
L7
L8 Motor yönü

OTOMATİK KAPANMA BEKLEME SÜRESİNi AYARLAMA
1-      SET butonuna basılı tutun,L1 ledi yanıp sönme yapmaya başlayınca bırakın.

2-      SET butonuna basın ve basılı tutun.

3-      SET butonunu bırakmadan OPEN ve CLOSE tuşlarına bas çek yaparak  istediğiniz süre ayarına .

   getirin

4-      İstenilen ayara geldiğinde bütün butonları  bırakın.

5-      10 Saniye kadar bekleyin.

L1   5 Saniye
L2 10 Saniye
L3 20 Saniye
L4 40 Saniye
L5 60 Saniye
L6 80 Saniye
L7 120 Saniye
L8 200 SaniyeNİC
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