Fotosel 1
Anten canlı uç
Anten sarım
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aç-dur-kapa-dur

3 4 5 6 7 8 9

T1

1

220 V girişi ( - )
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T2
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A02

FLASH 220 V
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Ftosel kontak ucu
Stop
24 V ( + )
24 V ( - ) / ORTAK UÇ

Fotosel 2
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220 V girişi ( + )
220 V toprak
Motor Toprak
Motor açma ucu
Motor ortak ucu
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Motor kapama ucu
FLASH 220 V

Dip switch pozisyonu :
Fotosel bağlanmayacaksa dip switchler kapalı, 10-13 köprülü olmalı.
Fotosel bağlanacaksa dip switchler kapalı olmalı, hiçbir klemens köprü atılmamalı.

Çalışma süresi programı :
1- Kapı kapalı durumdayken T1'e bas ve basılı tut
2- Kapı kapanma limitine geldiğinde T1'i bırak.
Otomatik kapanma
1- Çalışma süresini yapılırken ayarlanmalıdır.
2- çalışma süresi yapılırken panjur ( tente ) açılma noktasına geldikten sonra
T1 butonuna basmayı bırak
3- Tekrar T1 butonuna basılı tut ve ne kadar süre sonra kapanmasını istiyorsan o kadar süre basılı tut
4- T1 butona basmayı bırakınca motor kapanacaktır.Otomatik kapanma işlemi bitecektir.
Uzaktan kumanda tanıtma programı :
1- T2'ye led'in yanmasını beklemeden 1 sn.bas ve bırak
2- Uzaktan kumandanın butonuna 5 sn.basılı tut ve bırak. Daha fazla kumanda varsa
sırasıyla her kumandanın 5' er sn. basılı tutup bırakın.
3- T2'nin yanındaki led 6-8 kez yanıp söndükten sonra kumanda tanıtılmış olur.
Kontrol ünütesi kapağını açmasan 2.nci veya daha fazla uzaktan kumanda tanıtma:
1- Yeni kumandanın butonuna 3 sn.basılı tut ve bırak
2- Daha önce tanıtılmış kumandanın butonuna herbiri 1sn.olarak 3 kez bas ve bırak
3- Yeni kumandanın butonuna 1 sn.bas ve bırak
4- T2'nin yanındaki led 6-8 kez yanıp söndükten sonra kumanda tanıtılmış olur.
5- Yukarıdaki işlemlerin her tanıtılacak kumanda için yapılması gerekiyor
Program ve Kumanda silme:
1- T2'ye bas ve basılı tut
2- T2'nin yanındaki led 1 kez yanıp sönecek ve tekrar 1/2 sn.yanıp söndükten sonra 1sn.ara ile
yanıp sönmeye başlayacak
3- Led'in 3.üncü yanışında bırakınca kumandaları,5.inci yanışında bırakınca tüm programı
silecektir.
4- T2'yi bıraktıktan sonra led birkaç kez hızlı yanıp söndükten 6-8 kez yanıp söndükten sonra
silinme işlemi tamamlanacaktır

