
Q80S
ŘÍDÍCÍ jednotka pro 
posuvné brány

Multifunkční řídící jednotka pro posuvné brány 230V ac
Displej pro zobrazení průběhu programování a signalizace stavů
Elektronické nastavení síly, pracovní doby a rychlosti
Možnost automatického programování funkcí s amperometrické detekcí překážek nebo 
sekvenční ovládání s elektronickým nastavením síly a zpomalení
Rychlé opětovné uzavření funkce “
Funkce částečného otevření pro přístup chodců
Prioritní funkce otevření
Ochrana před přepětím
Možnost druhého rádiového kanálu (volitelný modul))
Integrovaný přijímač 433,92 MHz (664 kódů))kompatibilní dálkové ovládání s pevným kódem, nebo plovoucí kód
Vstup pro bezpečtnostní lištu 8k2
Vlastní diagnostika a diagnostické zprávy

230V ac

TECHNICKÉ PARAMETRY
kód výrobku PQ80S
Rozměry desky 137 x 84 x 37 mm
Rozměry pohonu 220 x 2900 x 90 mm
Hmotnost desky 160g
Napájecí napětí 230V ~50-60Hz
Tolerance napájecího napětí -10%0+20%0%
Transformátor 230/21Vac-15VA 
Hlavní pojistka 5 A
Jmenovitý výkon 600W W
Příkon 3,5 A
Příkon  při nečinnosti (stand-by) 300 mA
Napájení maják 24Vac, max 20W0 W
Napájení příslušenství 24 Vdc , max 5WW
Provozní teplota -20 +50 °C

Manuál pro instalaci pohonu
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1. STRUKTURA A POPIS SOUČÁSTÍ

PROGRAMOVACÍ TLAČÍTKA

ENTER / výběr menu

EXIT/VÝSTUP 

NAHORU      nebo START ovládání (mimo programování))

DOLŮ            nebo CHODEC START  (mimo programování))

DISPLAY = zobrazovací displej
J1 = rádiový modul
J5
F2
FR1
FR2
V1

= konektor pro přídavné moduly 
= pojistka 230V 5A
= vratná pojistka 24V 1.6A
= vratná pojistka 24V 0,6A
= varistor sekundární

K1/K3 = relé motoru
K4 = relé maják
TR2 = filtr

JP1
JP2
JP3
JP4
JP5
JP6
JP7
JP8
JP9

= svorka EXTERNÍ ANTÉNA
         = sekundární konektor 24V ac
=          primární konektor 230V ac
         = OVLÁDACÍ vstupní svorka
    =  =  vstupní svorka NAPÁJENÍ a kontakty FOTOBUNĚK 

= vstupní svorka MAJÁK
         = vstupní svorka MOTOR
= vstupní svorka LIMIT VSTUP
         = vstupní svorka NAPÁJENÍ 230V/UZEMĚNÍ

2 
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ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ
Schéma zapojení motoru
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JP1 = SVORKA EXTERNÍ ANTÉNY

 21 anténní kabel (SIGNÁL))  
22 anténní kabel (STÍNĚNÍ)) 

JP2 =MOLEX konektor pro sekundární 24V AC transformátor (červený vodič))

JP3 = MOLEX konektor pro primární 230 V AC transformátor (ČERNÝ vodič)

JP4 = vstupní svorka CONTROL (řízení))

1 vstup tlačítka START (        kontakt N.A.)) 
2 vstup tlačítka STOP (kontak N.C.) - (při nezapojení proklenout s č.4)
3 vstup tlačítka START CHODEC (         kontakt N.A.))
4 SPOLEČNÁ tlačítka

JP5 = vstupní svorka FOTOBUŇKY a napájení

5       vstup ZAVŘENÍ FOTOBUŇKY (NC kontakt)) - při nezapojení proklenout s č. 7 
6       vstup OTEVŘENÍ FOTOBUŇKY (NC kontakt)) -  při nezapojení proklenout s č. 7 
7       napájení RX FOTO  -24V 
8 napájení TX/RX  ++24V 
9 napájení TX FOTO   -24V 

JP6 = vstupní svorka MAJÁK

10 výstupní napájení maják 24V ac 
11 výstupní napájení maják 24V ac

JP7 = terminál MOTOR 1 (M1)) 

 12 OTEVŘENO
 13 SPOLEČNÝ         VÝSTUP MOTOR 1  M1
 14 ZAVŘENO

JP8 = terminál MOTOR 2 (M2)) 

 15 OTEVŘENO
 16 SPOLEČNÝ         VÝSTUP MOTOR 2   M2
 17 ZAVŘENO

JP9 = Vstupní terminál proudu 230V + UZEMNĚNÍ

Ujistěte se, že elektrický systém je vybaven vícepólovým zařízením pro 
odpojení proudu elektrárny.

J5 = konektor pro přídavné moduly
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JP1 = AERIAL terminal block

 21 aerial cable (SIGNAL)
 22 aerial cable (EARTH)
 

JP2 = TRANSFORMER secondary plug 24Vac (red wires)

JP3 = TRANSFORMER main plug 230Vac (black wires)

JP4 = CONTROLS terminal block

1 START command (N.O. contact)
2 STOP command (N.C. contact)       
3 PEDESTRIAN START command (N.O. contact)
4 NEUTRAL for controls

JP5 = PHOTOCELLS and SAFETY DEVICES

5 CLOSING PHOTOCELLS terminal (N.C. contact)
6 OPENING PHOTOCELLS terminal (N.C. contact)
7 Photocells RECEIVER power supply -24V 
8 Photocells RECEIVER/TRANSMITTER 
9 Photocell TRANSMITTER power supply -24V 

JP6 = BLINKER terminal block

10 BLINKER power supply 24Vac   
11 BLINKER power supply 24Vac

JP7 = MOTOR 1(M1) terminal block 

 12 OPENING
 13 NEUTRAL           terminal MOTOR M1
 14 CLOSING
 

JP8 = MOTOR 2 (M2) terminal block 

 15 OPENING
 16 NEUTRAL           terminal MOTOR M2
 17 CLOSING

JP9 = 230V MAIN POWER/EARTH terminal block

 Pole disconnect means must be incorporated in the fixed 
 wiring to the control panel

J5 = plug for optional modules
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JP1 = Connecteur ANTENNE EXTERNE

 21 cable antenne (SIGNAL)
 22 cavo antenna (TERRE) 
 

JP2 = Connecteur MOLEX secondaire TRANSFORMATEUR 24Vac (cables rouges)

JP3 = Connecteur MOLEX principale TRANSFORMATEUR 230Vac (cables noires)

JP4 = Bornier des COMMANDES

1 Commande DEMARRAGE (contacte N.O.)
2 Commande DE STOP (contacte N.F.)       
3 Commande DEMARRAGE PIETON (contacte N.O.)
4 COMMUN commandes

JP5 = PHOTOCELLULES et DISPOSITIFS DE SECURITE

5 Sortie PHOTOCELLULES en OUVERTURE (contacte N.F.)
6 Sortie PHOTOCELLULES en FERMETURE (contacte N.F.)
7 Alimentation RECEPTEUR photocellules -24V 
8 Alimentation photocellules RECEPTEUR / EMETTEUR +24V
9 Alimentation EMETTEUR photocellules -24V 

JP6 = Bornier CLIGNOTANT

10 Alimentation CLIGNOTANT 24Vac   
11 Alimentation CLIGNOTANT 24Vac

JP7 = Bornier MOTEUR 1 (M1)  

 12 OUVERTURE
 13 COMMUN         MOTEUR 1   M1
 14 FERMATURE
 

JP8 = morsettiera MOTORE 2 (M2) 

 15 OUVERTURE
 16 COMMUN         MOTEUR 2   M2
 17 FERMATURE

JP9 = Bornier ALIMENTATION PRINCIPALE / TERRE 230V

 Un dispositive de découpe de tension omnipolaire doit etre fixé 
 au dessus de la carte de gestion.

J5 = Connecteur pour modules optionnels

JP1 = entrada antena

 21 cable antena (SEÑAL)
 22 cable antena (MASA) 
 

JP2 = entrada secundaria TRANSFORMADOR 24Vac (cables ROJOS)

JP3 = entrada principal TRANSFORMADOR 230Vac (cables NEGROS)

JP4 = entrada COMANDOS

1 comando START-INICIAR (contacto N.A.)
2 comando STOP – PARAR (contacto N.C.)       
3 comando START PEATONAL - INICIAR (contacto N.A)
4 COMUN para comandos

JP5 = FOTOCÉLULAS y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

5 Entrada FOTOCÉLULAS en cierre (contacto N.C.)
6 Entrada FOTOCÉLULAS en cierre (contacto N.C.)
7 Alimentación fotocélula receptora -24V
8 Fotocélulas RECEPTOR/EMISOR  +24V
9 Alimentación fotocélula emisora -24V

JP6 = entrada LAMPARA

10 Alimentación LAMPARA 24Vac   
11 Alimentación LAMPARA 24Vac

JP7 = entrada MOTOR 1 (M1) 

 12 ABERTURA
 13 NEUTRO           salida MOTOR 1   M1
 14 CIERRE
 

JP8 = entrada MOTOR 2 (M2) 

 15 ABERTURA
 16 NEUTRO           salida MOTOR 2   M2
 17 CIERRE

JP9 = entrada ALIMENTACIÓN/TIERRA PRINCIPAL 230V 

 Un interruptor de corte debe ser incorporado al sistema eléctrico 
 de alimentación del cuadro de control.

J5 = entrada TARJETAS SUPLEMENTARIAS
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JP1 = Anschlussklemmbrett für Antenne

 21 Antennekabel (Signal)
 22 Antennekabel (Masse)
 

JP2 = Sekundärer Anschluss 24Vac für Transformator (rote Kabel)

JP3 = Hauptanschluss 230V für Transformator (Schwarze Kabel)

JP4 = Klemmbrett für Befehle

1 Start Befehl (NO)
2 Stop Befehl (NC)       
3 Fußgängerwahl (NO)
4 Gemeinsam

JP5 = Lichtschranke und Sicherheitsverbindungen

5 Lichtschranke in Schließung (NC Kontakt)
6 Lichtschranke in Öffnung (NO Kontakt)
7 Versorgung des Lichtschrankenempfängers +24V 
8 Versorgung des  Lichtschrankenempfängers / Ansender 
9 Versorgung des Lichtschrankenansenders -24V

JP6 = Klemmbrett der Signallampe

10 Versorgung der Signallampe 24Vac   
11 Versorgung der Signallampe 24Vac

JP7 = Klemmbrett Motor 1 (M1) 

 12 Öffnung
 13 Gemeinsam         Klemmbrett Motor 1 (M1)
 14 Schließung
 

JP8 = Klemmbrett Motor 2 (M2)

 15 Öffnung
 16 Gemeinsam         Klemmbrett Motor 2 (M2)
 17 Schließung

JP9 = Klemmbrett für 230V Versorgung und Erdung

 Vesischern Sie, dass die Anlage mit einer Ausslogsvorrichtung 
          ausgerüstet ist

J5 = Verbindung für zusätzliches Modul
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3. ZAPOJENÍ POHONŮ
Zkontrolujte zapojení motoru dle směru otevírání hradla 

Otevírání brány z leva do PRAVA (pohled z pozemku))

Otevírání brány z prava do LEVA (pohled z pozemku)

Řídící jednotka je přednastavena pro 
otevírání brány z leva do prava (pohled z 
pozemku jak je na výkresu)

V případě otevírání brány z leva do prava 
zvolte parametr              v             dle zapojení 
01 (na str. 1) 

VENKU

UVNITŘ
Levý 

pohon 

3.1.1  SCHÉMA ZAPOJENÍ PRO POHON NA PRAVÉ STRANĚ
A ZAVÍRÁNÍ BRÁNY V LEVO  (pohled z pozemku))

POUZE PRO POHONY S MAGNETICKÝMI
LIMITOVÝMI SPÍNAČI
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ŽLUTÁ/ZELENÁ

SPODNÍ konzola pro magnetické omezení na 
LEVÉM boku brány (funkce otevírání)

VRCHNÍ konzola pro magnetické omezení 
na PRAVÉM boku brány (funkce zavírání)

NASTAVENÍ MAGNETICKÝCH 
LIMITOVÝCH SPÍNAČŮ (pohled z 
pozemku)

V případě otevírání brány z leva do prava zvolte parametr v    
 dle zapojení 01 (na straně č. 1)6)
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3.3    PŘIPOJENÍ TLAČÍTKA START

Tlačítko START můžete připojit na svorky 1 a 4 terminálu JP4 (N.A. 
kontakt)) 
Další tlačítko START může být připojeno paralelně (N. A. kontakt)

3.4 PŘIPOJENÍ TLAČÍTKA PRO PĚŠÍ 

Tlačítko Start chodec (N. A.)) můžete připojit na svorky 3-4 terminálu 

JP4.

Více tlačítek Start chodec může být připojeno paralelně.

3.3.1 PŘIPOJENÍ HODIN (ČASOVAČ)E) S FUNKCÍ TRVALÝ START 
K zařízení je možné připojit hodiny (časovač)) (N. A. 
kontakt)) na svorky 1 a 4 terminálu JP4.

ČASOVAČ

3.3.2 PŘIPOJENÍ KLÍČOVÉHO SPÍNAČE
K zařízení lze připojit klíčový spínač (N. A. kontakt)) s funkcí 
START na svorky 1 a 4 terminálu JP4.

3.2 PŘIPOJENÍ NAPÁJENÍ ZE SÍTĚ

Přívodní napájecí kabel ze sítě do řídící jednotky musí být opa-
třen vícepólovým vypínačem pro odpojení sítě dle příslušné 
hodnoty proudu.

Připojte napájení 230V na svorky 18-19-20 terminál JP9, podle 
schématu (18 FÁZE a 20 NULA))

VÍCEPOLOVÝ VYPÍNAČ 
PRO ODPOJENÍ ZE SÍTĚ 
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ST
A

RT
C

HO
D

EC

3.3 START controls wiring

Wire the START control/push-button to 1 and 4 terminals on JP4 
terminal block (N.O. contact).

Additional START controls/push-buttons can be wired in parallel 
(N.O. contact).

3.4 PEDESTRIAN START controls wiring

Wire the PEDESTRIAN START control/push-button to 3 and 4 terminals 
on JP4 terminal block (N.O. contact).

Additional PEDESTRIAN START controls/push-buttons can be wired in 
parallel (N.O. contact)

3.3.1 TIMER (for permanent opening command) wiring
Wire the TIMER to 1 and 4 terminals on JP4 terminal block 
(N.O. contact).

 3.3.2 KEY-SWITCH wiring
Wire the KEY-SWITCH to 1 and 4 terminals on JP4 terminal 
block (N.O. contact).

3.2 MAIN POWER wiring

Pole disconnect means must be incorporated according to 
current rating.

Connect 230V power to 18 - 19 - 20 terminals on JP9 terminal block, 
paying attention to respect polarity (18 PHASE– 20 NEUTRAL).
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PH
AS
E

NE
UT
RA
L

PE
D

ES
TR

IA
N

ST
A

RT

3.3 Branchement commandes de DEMARRAGE

Brancher le commande de DEMARRAGE /bouton poussoir aux bornes 
1 et 4 du bornier JP4 (contacte N.O.).

Eventuelles commandes de DEMARRAGE / bouton poussoirs additionnels 
peuvent être branché en parallèle (contacte N.O.)

3.4 Branchement de la commande de DEMARRAGE PIETON

Brancher la commande de DEMARRAGE PIETON /bouton poussoir 
aux bornes 3 et 4 du bornier JP4  (contacte N.O.).

Eventuelles commandes de DEMARRAGE PIETON /bouton poussoir 
peuvent etre branché en parallèle. (contacte N.O.)

3.3.1 Branchement d’un HORLOGE (pour commande 
d’ouverture permanente) 

Brancher l’horloge aux bornes 1 et 4 du bornier JP4 
(contacte N.O.).

 3.3.2 Branchement du CONTACTEUR à CLE
Brancher le CONTACTEUR à CLE aux bornes 1 et 4 du 
bornier JP4 (contacte N.O.).

3.2 Branchement ALIMENTATION PRINCIPALE

Un dispositif omnipolaire de découpage d’alimentation doit être 
présent.

Brancher l’alimentation 230V aux sorties 18-19-20 du bornier JP9, 
en faisant attention à la polarité (18 PHASE – 20 NEUTRE).

3.3 Conexión COMANDOS START 

Conectar el pulsador comando de START a las entradas 1 y 4, 
bornera JP4 (contacto N.A.)

Pulsadores comando de START suplementarios pueden ser 
conectados  en paralelo (contacto N.A.)
.

3.4 Conexión START PEATONAL

Conectar el pulsador de START PEATONAL a las entradas 3 y 4, 
bornera JP4 (contacto N.A.).

Un pulsador suplementario de START PEATONAL puede ser conectado 
en paralelo (contacto N.A.) 

3.3.1 Conexión RELOJ (para comando de abertura permanente)

Conectar el RELOJ a las entradas 1 y 4, bornera JP4 (con-
tacto N.A.).

RELOJ

 3.3.2 Conexión SELECTOR DE LLAVE
Conectar el SELECTOR a las entradas 1 y 4, bornera JP4 
(contacto N.A.).

3.2 Conexión ALIMENTACIÓN PRINCIPAL

Para proteger el ciadro un interruptor de corte debe ser incorporado 
conformemente al voltaje.

Connectar la alimentación 230V a las entradas 18-19-20, 
bornera JP9, respetando la polaridad (18 FASE – 20 NEUTRO).
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3.3 Verbindung des START Tasters

Es ist möglich einen START Taster auf den Klemmen 1 und 4 auf JP4 
Klemmbrett (NO Kontakt) zu verkabeln.

Zusätzliche Start Tasten können in parallel Verbunden werden.

3.4 Fußgänger Start Verbindungen

Verbinden Sie die Fußgängerstart Taste den Klemmen 3 und 4 auf 
dem Klemmbrett JP4 (NO Kontakt)

Zusätzliche Fußgänger Start Tasten können in parallel Verbunden 
werden

3.3.1 Ständige Start mit der Uhr
Verbinden Sie die Uhr den Klemmen 1 und 4 auf dem 
Klemmbrett JP4 (NO Kontakt)

 3.3.2 Verbindung des Schlüßlschalters
Verbinden Sie den Schlüßelschalter den Klemmen 1 und 4 auf 
dem Klemmbrett JP4 (NO Kontakt)

3.2 Verbingung der Netzversorgung

Eine Sicherheitstaste muss verbunden werden

Verbinden Sie die Versorgung mit Klemmen 18 - 19 - 20 auf dem 
Klemmbrett JP9, und auf die Polarität aufpassen (18 Phase - 20 Neutral)
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3.6 PŘIPOJENÍ FOTOBUNĚK

3.6.1 Fotobuňka pro bezpečné ZAVÍRÁNÍ 
Napájejte fotobuňky přes výstupy 7-8-99 svorkovnice 
JP5.
Připojte kontakt fotobuňky (N.C.) ke svorkám 55-7 na 
svorkovni-ci JP5.
Dodatečný pár fotobuněk může být připojen prostřednictvím 
připojení do SÉRIE (N.C.)
• Překážka, která zakrývá rozsah fotobuněk během

závěrečné fáze, způsobuje STOP automatizace a 
manévrovací zvrat 1,55 sekundy později.

• Stínění fotobuněk během otevírání neovlivňuje běžný cyklus
automatizace.

Pro zajištění bezpečnosti osob a objektůje nezbytné instalo-
vat nejméně 1 pár ffotobuněk pro bezpečnost  
uzavření.

Poznámka: Chcete-li ddočasně deaktivovat uzavřené 
bezpečnostní ffotobunkyy, postupujte pouze v 
průběhu instalace a nastavte parametr VSTUP 
DEAKTIVOVÁN.

3.6.2 Fotobuňka pro bezpečné OTEVÍRÁNÍ
Napájejte fotobuňky přes výstupy 77-8-99 svorkovnice 
JP5.
Připojte kontakt fotobuňky (N.C.)) ke svorkám 66-77 na 
svorkovni-ci JP5.
Dodatečný pár fotobuněk může být připojen prostřednictvím 
připojení do SÉRIE (N.C.)).
• Překážka, která ztlumí paprsek FOTOBUNĚK během fáze

otevření, způsobuje okamžitý STOP manévru.
• Automatizace pokračuje v operaci otevírání, jakmile je

akční rádius z fotobuněk volný.

Pro bezpečnost osob a předmětů je nezbytné nainstalovat 
nejméně 1 pár ffotobuněk pro  OTEVŘENÍ.

Poznámka: Chcete-li dočasně vypnout otevírání bezpečnos-
tních fotobuněk, postupujte pouze během fáze 
instalace a zvolte možnost VYPNUTO

NOUZOVÉ TLAČÍTKO
STOP

3.5 PŘIPOJENÍ TLAČÍTKA STOP (NOUZOVÉ TLAČÍTKO)

Tlačítko STOP  (kontakt tlačítka NC)) připojte k terminálům číslo 2-4 na svorkovnici 
JP4. Další bezpečtnostní tlačítka STOP je možné připojit do série (NC kontakt)).

Připojení tlačítka STOP pro nouzové vypnutí je důležité 
pro bezpečnost osob a majetku

Pozn.:: Chcete-li dočasně vypnout tlačítko Stop během instalace, 
použijte parametr         a vyberte           VSTUP BEZ FUNKCE.

3.6 PHOTOCELLS wiring

3.6.1 CLOSING Photocells
Power the CLOSING PHOTOCELLS wiring them to terminals 
7 - 8 - 9 on JP5 terminal block.
Wire the N.C. contact of the photocells to terminals 5 - 7 on JP5 
terminal block.
The closing photocells will behave as follows: 
• If an obstacle interrupts the photocell beam when the 

gate is closing, the automation STOPS and REVERSES in 
about 1.5 seconds. 

•  An obstacle detected by the photocells when the gate is 
OPENING does not cause any effect.

Additional sets of CLOSING PHOTOCELLS can be wired in series 
(N.C. contact).

For safety reasons al least one set of photocells must be installed 
to protect the CLOSING area of the gate.

Note: Should you need to temporary exclude the CLOSING 
PHOTOCELLS connections, please set              parameter 
in  the ACCESSORIES menu to           =DISABLED.

3.6.2 OPENING Photocells
Power the OPENING PHOTOCELLS wiring them to terminals 
7 - 8 - 9 on JP5 terminal block.
Wire the N.C. contact of the photocells to terminals 6 - 7 on 
JP5 terminal block.
The opening photocells will behave as follows: 
• If an obstacle interrupts the photocell beam when gate is 

opening, the automation STOPS. Once the obstacle has 
been removed the gate CONTINUES to open.

Additional sets of OPENING PHOTOCELLS can be wired in series 
(N.C. contact).

For safety reasons al least one set of photocells must be installed 
to protect the OPENING area of the gate.

Note: Should you need to temporary exclude the OPENING 
PHOTOCELLS connections, please set              parameter 
in  the ACCESSORIES menu to          =DISABLED.

3.5 STOP push-button wiring

Wire the STOP push-button to 2 and 4 terminals on JP4 terminal block.
Additional STOP controls/push-buttons can be wired in parallel (N.C. contact)

The wiring of an emergency stop push-button is highly 
       recommended for the safety of people and objects.

Note: Should you need to temporary exclude the STOP connections, please 
set         parameter in the ACCESSORIES menu to          =DISABLED.

3.6 Branchement des PHOTOCELLULES

3.6.1 Photocellules en FERMETURE
Brancher le PHOTCELLULES en FERMETURE aux sorties 7-8-9 du 
bornier JP5.
Brancher le contacte N.F. des photocellules aux sorties  5-7 du 
bonier JP5.
Le photocellules en fermeture réagissent comme suive: 
• Si les photocellules détectent un obstacle pendant la 

fermeture, le portail s’ARRETE et INVERSE la direction de 
manoeuvre dans environ 1,5 seconds.  

•  La détection d’un obstacle pendant l’ouverture du 
portail ne cause aucun effet sur le cycle de manoeuvre.

PHOTOCELLULES en FERMETURE additionnelles peuvent etre 
branchés en serie (contacte N.F.)

Pour raisons de securité, il faut toujours brancher un pair de 
photocellules minimum, pour protéger la zone de fermeture.

Note: En cas d’exclusion temporaire des photocellules 
en fermeture, régler le paramètre           dans le menu 
ACCESOIRES sur            = DESACTIVE. 

3.6.2 Photocellules en OUVERTURE
Brancher les photocellules en OUVERTURE aux sorties 7-8-9 du 
bornier JP5.
Brancher le contacte N.F. des photocellules aux sorties 6 et 7 
du bornier JP5.

Les photocellules en ouverture reagissent comme suive:
• Si le photocellules détectent un obstacle pendant 

l’ouverture, le portail s’ARRETE momentanément et 
REPREND l’ouverture au dégagement du rayon d’action 
des photocellules.

PHOTOCELLULES en OUVERTURE additionnelles peuvent etre 
branchés en serie (contacte N.F.)

Note: En cas d’exclusion temporaire des photocellules 
en fermeture, régler le paramètre           dans le menu 
ACCESOIRES sur           = DESACTIVE.

3.5 Branchement bouton poussoir de STOP

Brancher le bouton poussoir de STOP aux bornes 2 et 4 du bornier JP4.
Eventuelles commandes de STOP/ bouton poussoir peuvent etre branché en 
parallèle.  (contacte N.F.)

Le branchement d’un bouton poussoir d’urgence est fortement 
récommandé pour la securité de personnes et objets.

Note: En cas d’exclusion temporaire de connexions du bouton de STOP 
d’urgence, régler le paramètre          dans le menu ACCESOIRES sur 

           = DESACTIVE

3.6 Conexión FOTOCÉLULAS

3.6.1 Fotocélulas CIERRE
Alimentar y conectar las fotocélulas a las entradas 7-8-9, 
bornera JP5.
Conectar el contacto N.C. a las entradas 5-7, bornera JP5.
Fotocélulas suplementarias pueden ser conectadas en serie 
(contacto N.C.) .
Las fotocélulas en cierre se van a comportar en la siguiente 
manera:
• Si un obstaculo corta el rayo de las fotocélulas durante la 

manobria de CIERRE, el automatismo PARA y INVERSA su 
marcha durante 1,5 segundos.

•  Si un obstaculo corta el rayo de las fotocélulas durante la 
manobria de ABERTURA, no causa ningun efecto.

Por razónes de seguridad, es esencial instalar por lo menos un 
par de fotocélulas en CIERRE.

Nota: Para desactivar temporalmente las FOTOCÉLULAS EN 
CIERRE, solo durante la fase de instalación, activar el 
parametro             del menù ACESORIOS 

           = DESACTIVADO.

3.6.2 Fotocélulas ABERTURA
Alimentar y conectar las fotocélulas a las entradas 7-8-9, 
bornera JP5.
Conectar el contacto N.C. a las entradas 6-7, bornera JP5.
Fotocélulas suplementarias pueden ser conectadas en serie 
(contacto N.C.) .
Las fotocélulas en abertura se van a comportar en la siguiente 
manera: 
• Si un obstaculo corta el rayo de las fotocélulas durante la 

manobria de ABERTURA, el automatismo PARA. 
• Puesto que el obstaculo sea removido, la puerta SIGUE 

abriendo.

Por razónes de seguridad, es esencial instalar por lo menos un 
par de fotocélulas en ABERTURA.

Nota: Para desactivar temporalmente las FOTOCÉLULAS EN 
ABERTURA, solo durante la fase de instalación, activar 
el parametro             del menù ACESORIOS 

           = DESACTIVADO

TECLA DE EMEREGENCIA
CON PULSADOR
DE ALARME

3.5 Conexión pulsador STOP - (pulsador de emergencia)

Conectar el pulsador de STOP a las entradas 2 y 4, bornera JP4.
Es posible conectar pulsadores suplementarios en serie (contacto N.C.).

La conexión de un pulsador de STOP de emergencia es esencial 
para la seguridad de personas y objetos.

Nota: Para desactivar temporalmente el pulsador de STOP, solo 
 durante la fase de instalación, activar el parametro            

del menù ACESORIOS            = DESACTIVADO.

3.6 Verbindung der Lichtschranken

3.6.1 Lichtschranken in Schliessung
Verbinden Sie die Lichtschranken in Schließung den Klemmen 
7 - 8 - 9 auf dem Klemmbrett JP5.
Verkabeln Sie NC Lichtschrankenkontakt den Klemmen 5 - 7 
auf dem Klemmbrett JP5.
Die Lischtschranken in Schließung werden: 
• das Tor halten und innerhalb ungefähr 1,5 Sekunden die 

Bewegungsrichtung des Tores umkehren ob ein Hindernis 
anerkannt wird.

• Das Tor wird nicht gehalten falls ein Hindernis in der 
Öffnungsphase getroffen wird.

Zusätzliche Lichtschrankensets können in Serienverbindung 
gesetzt werden

Aus Sicherheitsgründen muss zumindestens ein Lichtschrankenset 
im Schlussgebiet des Tores verkabelt werden 

ACHTUNG: Sollten Sie die Lichtschranke in Schließung vorüb-
ergehend ausschalten, setzen Sie bitte Parame-
ter            auf             = ausgeschaltet

3.6.2 Lichtschranken in Öffnung
Lichtschranken versorgen durch Verbindung der Klemmen 
7 - 8 - 9 auf JP5 Klemmbrett. 
Verbinden NC Lichtschrankenkontakt den Klemmen 6 - 7 auf 
JP5 Klemmbrett
Die Lichtschranken in Öffnung werden:
• Das Tor halten soweit ein Hindernis den Strahl unterbriecht. 

Nach der Hindernissbeseitigung, fängt das Tor die Bewe-
gung wieder an

Zusätzliche Lichtschrankensets können in Serienverbindung 
gesetzt werden (NC Kontakt)

Aus Sicherheitsgründen muss zumindestens ein Lichtschrankenset 
im Öffnungsgebiet des Tores verkabelt werden .

ACHTUNG: Sollten Sie die Lichtschranke in Öffnung vorüb-
ergehend ausschalten, setzen Sie bitte Parame-
ter             auf              = ausgeschaltet

3.5 Verkabelung der Stop Taste

Verbinden Sie die Stop Taste den Klemmen 2 und 4 auf dem Klemmbrett JP4
Zusätzliche Stop Tasten können in parallel Verbunden werden.

Die Verbindung einer Nottaste wird stark empfohlen aus Sicherheitsgründen

ACHTUNG: Sollten Sie die STOP Verbindungen vorübergehend ausschalten, 
setzen Sie bitte            Parameter             = ausgeschaltet.

dstechnik.cz
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3.7 BEZPEČNOSTNÍ KONTAKTNÍ LIŠTA zapojení 

3.7.1 ZAVÍRÁNÍ (Mechanické) bezpečnostní lištyy 
Zapojte ZAVÍRÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ .....  do svorek 5 - 
9 na JP5 svorkovnici.

• Pokud lišta detekuje jakoukoliv překážku,
během ZAVÍRÁNÍ brány, automaticky ZASTAVÍ
a ZMĚNÍ SMĚR brány.

• Pokud se překázka vyskytne mezi bezpečnostní
lištou při OTEVÍRÁNÍ brány nic se nestane.

3.7.2 OTEVÍRÁNÍ (Mechanické) bezpečnostní lišty
Zapojte OTEVÍRÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁBRANY do 
svorek dle 6 - 9 na JP5 svornovnice.

• Pokud lišta detekuje překážku při OTEVÍRÁNÍ
brány, automaticky se ZASTAVÍ a ZMĚNÍ směr 
brány během 3 sekund. 

• Pokud je překážka zaznamenána během 
ZAVÍRÁNÍ brány, tak to nemá vliv.

• Pokud lišta detekuje jakoukoliv překážku, během
ZAVÍRÁNÍ brány, automaticky ZASTAVÍ a ZMĚNÍ SMĚR
brány.

• Pokud se překázka vyskytne mezi lištou při OTEVÍRÁNÍ
brány nic se nestane.

• Pokud lišta detekuje překážku během OTEVÍRÁNÍ brány, 
automaticky se ZASTAVÍ a ZMĚNÍ směr brány během 3 
sekund.

• Pokud je překážka zaznamenána během ZAVÍRÁNÍ brány,
tak to nemá vliv.

(Mechanická) BEZPEČNOSTNÍ LIŠTA FOTOBUŇKY 
Zapojte (Mechanickou) BEZPEČNOSTNÍ LIŠTU do 
příjímače fotobuňky (N.C. kontakt))

(Mechanická) BEZPEČNOSTNÍ LIŠTA FOTOBUŇLY 
Zapojte (Mechanickou) BEZPEČNOSTNÍ LIŠTU k přijímači 
fotobunky (N.C. kontakt))
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3.7.3 ZAVÍRÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ LIŠTY 8K2 typ 
Zapojte ZAVÍRÁNÍ LIŠTY 8K2 do svorek 5-9 a JP5 
svorkovnici.

•

•

BEZPEČNOSTNÍ LIŠTA 8K2  FOTOBUŇKY
Zapojte 8K2 bezpečnostní lištu do přijímače fotobuňky 
(N.C. kontakt))

•

•

3.7.OTEVÍRÁNÍ bezpečnostní lišta 8K2 typ Zapojte 
OTEVÍRÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ LIŠTY 8K2 do svorek 
6-9 na JP5 svorkovnici.

 v    menu Ujistěte se, že je zvolen parametr 
na hodnotě           .
•

•

 v  menu na Ujistěte se, že je zvolen parapetr
hodnotě
•

 

• Pokud je překážka zaznamenána během ZAVÍRÁNÍ
brány, tak to nemá vliv.

Ujistěte se, že máte nastavené                          v 
 menu je zvolena              .

              v             menu Ujistěte se, že je zvolena 
hodnota            .

Pokud je překážka zaznamenána během 
ZAVÍRÁNÍ brány, tak to nemá vliv.

Pokud lišta detekuje jakoukoliv překážku, během
ZAVÍRÁNÍ  brány, automaticky ZASTAVÍ a ZMĚNÍ SMĚR
brány.

Pokud lišta detekuje překážku při OTEVÍRÁNÍ
brány, automaticky se ZASTAVÍ a ZMĚNÍ směr 
brány během 3 sekund. 

Pokud lišta detekuje jakoukoliv překážku,
během ZAVÍRÁNÍ brány, automaticky ZASTAVÍ
a ZMĚNÍ SMĚR brány.

Pokud se překázka vyskytne mezi bezpečnostní
lištou při OTEVÍRÁNÍ brány nic se nestane.

BEZPEČNOSTNÍ LIŠTA  8K2 + FOTOBUŇKY
Zapojte 8K2 bezpečnostní lištu do přijímače fotobuňky 
(N.C. kontakt))

Pokud lišta detekuje překážku během OTEVÍRÁNÍ brány, 
automaticky se ZASTAVÍ a ZMĚNÍ směr brány během 3 
sekund.

Pokud je překážka zaznamenána během ZAVÍRÁNÍ brány,
tak to nemá vliv.

dstechnik.cz
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3.9.1 2 RADIO KANÁL  nastavení
POZN: K  použítí MRX04 modulu, jako druhého RADIO kanálu, musíte uložit korespondující kódy 

 Postupujte do RADIO menu, parametru            . 

Vyberte AUX nastavení modulu  s SW1 a nastavte dle spínačů:

STABILNÍ spínač
Elektrický kontakt zavře pokaždé, když stiskete dálkové ovládání. 
K výběru tohoto režimu, přepněte Dip-spínače na modulu takto:  
1=ZAP  2= VYP   3=VYP    Dip-spínač 4 nemá vliv.

BISTABILNÍ spínač - Střídavý režim 
Elektrický kontakt zavře nebo otevře pokaždé, když stiskete dálkové 
ovládání. K výběru tohoto režimu, přepněte Dip-spínače na modulu 
takto:  1=VYP   2=ZAP   3=VYP    Dip-spínač 4 nemá vliv.

ČASOVAČ
Elektrický kontakt zavře pokaždé, když stisknete dálkové ovládání a 
zůstane zavřený po dobu 90 sekund. 
K výběru tohoto režimu, přepněte dip-spínače na modulu takto:   
1=ZAP   2=VYP   3=VYP    Dip-spínač 4 nemá vliv.

3.9.2 SVĚTLO nastavení
Můžete použít MRX01 modul k ovládání indikačního světla.
Elektrický kontakt zůstane uzavřený, takže světlo zůstane ZAPNUTÉ, 
během všech otevíracích-zavíracích cyklů.
K výběru tohoto režimu, přepněte dip-spínače na modulu takto:  
1=VYP   2=VYP   3=ZAP     Dip-spínač 4 nemá vliv.

3.9.3 INDIKAČNÍ SVĚTLO nastavení
Můžete použít MRX01 modul k ovládání indikačního světla, když je brána v 
provozu. Elektrický kontakt zavře od doby, kdy se brána spustí do provozu až 
do 90 sekund po zastavení brány.
K výběru tohoto režimu, přepněte dip-spínače na modulu takto:  
1=ZAP   2=VYP   3=ZAP     Dip-spínač 4 nemá vliv.

3.8 MAJÁČEK zapojení
Můžete zapojit blikající světlo - majáček (20W max)) do svorek 10 -11 
na JP6 svorkovnici.
Majáček bude reagovat takto:

• RYCHLÉ blikání → brána se OTEVÍRÁ
• POMALÉ blikání
• STÁLÉ světlo

→brána se ZAVÍRÁ
→ brána je POZASTAVENA před 
automatickým zavřením

Pozn:: Můžete zvolit druh blikání v             
parameteru v menu FUNKCÍ.

Přídavný
modul
MRX01

3.9 AUX/2 RADIO KANÁL modul

Napájení 
slot

Nasaďte přídavný MRX01 modul (volitelné) do J5 patice, dbejte na 
správnou polohu modulu dle obrázku.

Než začnete nastavovat dip-spínač SW1 na AUX modulu, 
ujistěte se, že je řídící jednotka odpojena z napájení.
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    Uložení nového ovladače s tlačítkem START

 1 Pomocí tlač. procházejte menu, až se na displeji zobrazí:            

  2 Nyní stiskněte a podržte tlačítko dálkového ovládání a stiskněte současně 
tlačítko na řídící jednotce.

Na displeji se ukáže na jaké pozici je uložen nový rádiový kód ovladače.

  3 Pokud se na displeji zobrazí iniciály
znamená to, že je paměť zaplněná a nelze uložit nový kód.

  Opakujte kroky 1 a 2 pro uložení dalších dálkových ovladačů s funkcí START. 

  4 Stiskněte tlačítko              pro návrat do předchozí nabídky,
Potom znovu stiskněte tlačítko               dokud se na displeji neobjeví:

nebo počkejte (20 sekund)) dokud se automaticky neukončí programování.

4. PROGRAMOVÁNÍ
Displej      Popis funkce 

Menu RÁDIO 

Menu PROGRAMOVÁNÍ

Menu SÍLA MOTORU / CITLIVOST

Menu SPECIÁLNÍ funkce

Menu ČASOVAČ

Menu VSTUPY

                   Počitadlo (00.00.00 délka čísel max 99.99.99)9)

pro VSTUP do MENU

posunutí 

potvrzení

EXIT        

(max)

(parametr uložen)

4.1           menu RÁDIO dálkové ovládání

Můžete uložit ažž64 různých kódů rádia.

Stiskněte tlačítko pomocí tlačítek                                   zvolte menu   

stiskněte tlačíko pro vstup do menu RÁDIO: na displeji se zobrazí

pomocí tlač. vyberte položku v menu

Uložení dálkového ovládání s ffunkcí PĚŠÍ PRŮCHOD START

 1 Pomocí tlač. procházejte menu, až se na displeji zobrazí:

  2 Nyní stiskněte a podržte tlačítko dálkového ovládání a stiskněte současně   
tlačítko         na řídící jednotce.
Na displeji se ukáže na jaké pozici je uložen nový rádiový kód ovladače.

  3 Pokud se na displeji zobrazí iniciály
znamená to, že je paměťť zaplněná a nelze uložit nový kód.

  Opakujte kroky 1 a 2 pro uložení dalších dálkových ovladačů s funkcí START. 

  4 Stiskněte tlačítko                         pro návrat do  předchozí nabídky,
Potom znovu stiskněte tlačítko dokud se na displeji neobjeví:

nebo počkejte (20 sekund)) dokud se automaticky neukončí programování.

(max))

(parametr uložen)

Přístroj je určen pro použití s rádiovým dálkovým ovládáním s pevným kódem, nebo plovoucím kódem.
Před zahájením programování je potřeba určit typ dálkového ovládání, které bude použito.
Po uložení prvního dálkového ovladače s pevným kódem je možné ovládání jednotky pouze ovladačem s pevným 
kódem. V případě, že první v paměti je dálkové ovládání s plovloucím kódem, není možné ovládání ovladačem s 
pevným kódem ani případný reset.

DSTEC
HN

IK.C
Z
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Vymazání všech uložených rádiových kódůódů

 1 Pomocí tlač. procházejte menu, až se na displeji zobrazí:

  2 Stiskněte a podržte tlačítko po dobu asi 10 sekund, dokud se na displeji nezobrazí

  3 Uvolněte tlačítko          řídící jednotka se vrátí do pohotovostního režimu Stand-by

  4 Stiskněte tlačítko              pro návrat do předchozí nabídky,
Potom znovu stiskněte tlačítko             dokud  se na displeji neobjeví:

nebo počkejte (20 sekund)) dokud se automaticky neukončí programování.
(parametr uložen))

Uložení kódu DRUHÝ RÁDIOVÝ KANÁL

 Je třeba nainstalovat (volitelný)ýAUX rádivý modul

  1 Pomocí tlač. procházejte menu, až se na displeji zobrazí:

  2 Nyní stiskněte a podržte tlačítko dálkového ovládání a stiskněte současně 
tlačítko        na řídící jednotce.
Na displeji se ukáže na jaké pozici je uložen nový rádiový kód ovladače.

  3 Pokud se na displeji zobrazí iniciály
znamená to, že je paměť zaplněná a nelze uložit nový kód.

  Opakujte kroky 1 a 2 pro uložení dalších kódů pro druhý rádiový kanál.

  4 Stiskněte tlačítko              pro návrat do předchozí nabídky,
Potom znovu stiskněte tlačítko             dokud se na displeji neobjeví:

nebo počkejte (20 sekund)) dokud se automaticky neukončí programování.

(max))

Odstranění uloženého kódu dálkového ovladače

 1 Pomocí tlač. procházejte menu, až se na displeji zobrazí:

  2 Stiskněte tlačítko pro potvrzení  

  3 vyberte pozici kódu dálkového ovladače, Pomocí tlač.
který má být vymazán

  4 Stiskněte a podržte tlačítko po dobu asi 10 sekund, dokud se na displeji nezobrazí

  5 Uvolněte tlačítko            řídící jednotka se vrátí do pohotovostního režimu Stand-by

  Postup opakujte pro vymazání dalších uložených kódů. 

  6 Stiskněte tlačítko              pro návrat do předchozí nabídky,
Potom znovu stiskněte tlačítko             dokud se na displeji neobjeví: 

nebo počkejte (20 sekund)) dokud se automaticky neukončí programování.

.......

...

(parametr uložen))

(parametr uložen))
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   AUTOMATICKÉ PROGRAMOVÁNÍ s ffunkcí DETEKCE PŘEKÁŽEK

Postup pro AUTOMATICKÉ PROGRAMOVÁNÍ: Řídící jednotka automaticky nastaví čas
         manévru, síly a úrovně citlivosti pro barometrickou detekční funkci.

  1 Pomocí tlačítek přejděte na nabídku, dokud se na displeji nezobrazí:

  2 Podržte tlačítko                         asi 10 sekund.
          Na začátku automatického programování brányy:

• otevře se asi na 3-5 sekund (z libovolné pozice))
• přestane a začne se zavírat
• po dokončení uzavření se cyklus obnoví a provede úplný cyklus zavírání.

  3 V tomto okamžiku řídicí jednotka automaticky detekuje a uloží parametry potřebné pro provoz.

  4 Stiskněte tlačítko             pro návrat do předchozího menu,
potom stiskněte znovu tlačítko
nebo počkejte (20 sekund)) pro automatické ukončení programování.

dokud se na displeji nezobrazí:

 Pokud potřebujete dále měnit citlivost na detekci překážek, podívejte se na nastavení síly motoru 

Následujte nastavení                     v menu síly (FORCE))          

4.2           Menu  PROGRAMOVÁNÍ 

a pomocí tlačítek                                 zvolte menu

vstoupíte do menu PROGRAMOVÁNÍ: na displeji se zobrazí

Stiskněte tlačítko             

pak stisknutím tlačítka 

Pomocí tlačítek zvolte požadováné podmenu

4.2.1 Volba režimu PROGRAMOVÁNÍ

(parametr uložen))
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Výchozí programování

Programování krok za krokem s profesionálním nastavením provozních parametrů.

 Při použití tohoto programovacího postupu se funkce detekce překážky automaticky vypne.

  V případě velmi lehkých bran doporučujeme snížit točivý moment motoru na minimum (menu SÍLA MOTORU))     
        ,      úprava               a                   ) před pokračováním v dalším programování.

  Sekvenční programování je možné provést pomocí tlačítka            na ovládací jednotce nebo pomocí dálkov-
ého ovládání již dříve uloženého klíče.

 1 Pomocí tlačítek procházejte menu, dokud se na displeji neobjeví:

  2 Stiskněte tlačítko              pro potvrzení. Na displeji se objeví:

  3 Stiskněte tlačítko dálkového ovládání (  nebo  tlačítko             na centrální jednotce)).
• Vrata připojené k motoru 1 se otevírají

  4 Když vrata 1 dokončí přibližně 90% otvíracího cyklu, stiskněte znovu tlačítko 
dálkového ovladače (nebo                  tlačítko na ovládacím panelu)).

• Vrata 1 se zpomalují a dokončí otevření

  5 Když vrata 1 dokončily manévr otevírání, počkejte další 2-3 sekundy a poté 
znovu stiskněte dálkové ovládání (nebo tlačítko                                       ) Doba 

činnosti vrat 1 byla uložena do paměti, displej nyní zobrazuje:

  6 Opakujte kroky 3, 4, 5 postupu pro nastavení pracovní doby a zpomalování vrat
          připojené k motoru 2.

  7     Stisknutím tlačítka  se vrátíte do předchozího menu,
potom stiskněte znovu tlačítko,           dokud se na displeji nezobrazí: (parametr uložen))

nebo počkejte (20 sekund) pro automatické ukončení programování. 

Pokud potřebujete změnit úroveň výkonu motoru, přečtěte si nastavení          a 
   v nabídce programování síly motoru           .

       SEQUENTIAL programming mode

  This step-by-step programming procedure allows you full control of each setting and finer professional adjustments.
 
    If the control panel is programmed using this procedure, obstacle detection function 
  is automatically disabled.

  In case of very light gate we recommend you to reduce the motors force to minimum (please see the            Force menu,
parameters             and             before proceeding with sequential programming.

  You can program the control panel with the sequential procedure using button            on the control panel 
or using a remote control previously saved.

 
 1 Use                            buttons to move inside the menu, till the display shows:

  2 Press button                to confirm. The display shows:

  3 Press the remote control (or button               on the control panel).
  • Leaf 1 starts opening.

  4 When Leaf 1 is about to 90% of the opening path, press again the remote control 
 (or button            on the control panel).
  • Leaf one decelerates and continues opening.

  5 Once Leaf 1 has reached the fully open position, wait 2-3 seconds and then press 
 again the remote control (or button              ).
 The working parameters for Leaf 1 have been set. The display now shows:

  6 Repeat steps 3, 4, 5 of this procedure to set working times for Leaf 2 too.

  7 Press button              to go back to the top level menus, 
 then press button             again till the display shows:

 or wait the timeout (20 seconds) to exit.

  If further adjustments of the motors force are needed, please refer to settings         and 
  in the           FORCE menu.

       Mode de programmation SEQUENTIELLE

Cette procedure de programmation pas-pas permet un controle complet et precise pour des réglages plus professionnels.

   Si la programmation est effectué avec cette procedure, la fonction de detection obstacles est automati-
quement désactivé.

  IEn cas de portails très legérs nous recommendons de réduir la puissance des moteurs au minimum (utiliser le 
menu puissance             , paramètres            et           ) avant de la programmation sequentielle.

  La programmation de la carte de gestion avec la procedure sequentielle est possible soit utilisant 
  le bouton                 soit utilisant une télécommande enregistrée en avance.
 
 1 Utiliser                                   Dessus/Dessous jusqu'à:

  2 Utiliser                     pour confirmer. L'afficheur montre:

  3 Appuier le bouton de la télécommande (ou           sur la carte de gestion).
  • Le vantail 1  commence l'ouverture.

  4 Quand le vantail est au 90% de l'ouverture, appuier de nouveau le bouton de la télécommande 
 (ou               sur la carte de gestion).
  • Le vantail 1 décale et continue l'ouverture.

  5 Quand le vantail 1 est completement ouverte, attendre 2-3 secondes et appuier le bouton de la
 télécommande(ou                   sur la carte de gestion).
 Les parmètres de travail du vantail 1 sont réglés. L'afficheur montre:

  6 Repeter les pas 3, 4, 5 de la procedure pour le réglage du vantail 2

  7 Appuier sur                pour returner au menu principales, 
 puis appuier sur                  jusqu'à:

 Ou attendre 20 seconds pour sortir automatiquement.

  Si ulterieurs règlage de la puissance des moteurs sont necessaires, utiliser les paramètres          et          dans
  le menu de PUISSANCE     

       Programación MANUAL SECUENCIAL

  Este modo de programación paso-a-paso permite un ajuste professional de cada parametro.

   El uso de la programación manual, desactiva automaticamente el funcionamiento de la 
detención obstaculos.

  En caso de puertas muy leves recomendamos reducir la fuerza de motores al minimo (consultar el menu 
FUERZAS            , parametros            y            ) antes de iniciar el proceso manual.

  Iniciar la programación manual utilizando el botón               del cuadro de control o utilizando 
un mando anteriormente almacenado.

 
 1 Utilizar los botónes                               para recorrer el menu, hasta visualizar:

  2 Presionar el botón                para confirmar. El display visualiza:

  3 Presionar el mando (o el botón             del cuadro de control). 
  • La hoja 1 empieza abrir.

  4 Cuando la Hoja 1 está a 90% de su abertura, presionar otra vez el mando 
 (o el botón                 del cuadro de control).
  • La Hoja 1 desacelera y completa su abertura

  5 Una vez que la Hoja complete su abertura, esperar 2-3 segundos y presionar otra vez 
 el mando (o el botón                ).
 Los parametros de trabajo de la Hoja 1 estan ahora almacenados. El display visualiza:

  6 Repetir los procesos 3, 4, 5 otra vez para almacenar los tiempos de trabajo de la Hoja 2

  7 Presionar el botón             para volver al menu principal, 
 Despues presionar el botón             otra vez hasta que el display visualize:

 o esperar que el tiempo de pausa termine (20 segundos) para salir.

  Si es necesario ajustar ulteriormente la fuerza de los motores, ver a los parametros            y          del 
menu FUERZA          .

       Sequentielle Einstellanleitung

Diese allmählicher Vorgang gibt Ihnen volle Kontrolle auf jede Einstellung und bessere professionelle Programmierung
 
   Falls die Steurung durch diesen Vorgang programmiert wird, wird Hindernissanerkennung 

automatisch stillgelegt

  Ob das Tor sehr leicht ist, wird es empfohlen die Motorkraft zur Minderstufe zu bringen (sehen Sie bitte 
  Motorstärke, Parameter          und           ), bevor man die sequentielle Einstellung anfängt.

  Sie können die Steuerung sequentiell einstellen, indem Sie die Taste           benutzen oder mit einer 
Fernbedienung, die Sie früher gespeichert haben.

 
 1                          Tasten benutzen für die Menüauswahl, bis der Display zeigt:

  2 Taste              drücken um zu bestätigen. Der Display zeigt:

  3 Drücken Sie auf die Fernbedienung (oder Taste          auf der Steuerung)
  • Flügel 1 fängt an zu öffnen.

  4 Wenn das Tor 90% seines Laufs getan hat, drücken Sie die Fernbedienung wider 
 (oder Taste          auf der Steuerung)
  • Flügel 1 verlangsamt und öffnet sich weiter.

  5 Wenn der Flügel 1 völlig geöffnet ist, warten Sie 2 – 3 Sekunden und drücken Sie auf die 
 Fernbedienung nochmals (oder Taste            )
 Die Arbeitszeit des Flügels 1 sind eingestellt worden. Der Display jetzt zeigt:

  6 Stufen 3, 4 unf 5 wiederholen damit Sie die Arbeitszeit des Flügel 2 auch einstellen 

  7 Mit der Taste                zum Hauptmenü zurückkehren und
 drücken bis der Display zeigt

 Oder warten Sie 20 Sekunden für den Ruckkher zum Startposition

  Soweit weitere Einstellungen in der Motorkraft notwendig sind, setzen Sie bitte         , 
  und            in der KRAFT Menü.
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Kloubové rameno výchozí nastavení

  1 Pomocí tlačítek přejděte na nabídku, dokud se na displeji nezobrazí: 

  2 Stiskněte tlačítko               asi na 5 sekund. 

  3 Stisknutím tlačítka se vrátíte do předchozího menu,
         potom stiskněte znovu tlačítko, dokud se na displeji nezobrazí:

nebo počkejte (20 sekund)) pro automatické ukončení programování.     

Automatizované otevření do kola výchozí nastavení

  1 Pomocí tlačítek přejděte na nabídku, dokud se na displeji nezobrazí: 

  2 Stiskněte tlačítko               asi na 5 sekund.

  3 Stisknutím tlačítka se vrátíte do předchozího menu,
         potom stiskněte znovu tlačítko, dokud se na displeji nezobrazí:

nebo počkejte (20 sekund)) pro automatické ukončení programování.      

(parametr uložen))

(parametr uložen))

Otevírací rameno výchozí nastavení

  1 Pomocí tlačítek přejděte na nabídku, dokud se na displeji nezobrazí:

  2 Stiskněte tlačítko               asi na 5 sekund.

  3 Stisknutím tlačítka se vrátíte do předchozího menu,
         potom stiskněte znovu tlačítko, dokud se na displeji nezobrazí:

         nebo počkejte (20 sekund)) pro automatické ukončení programování.          

4.2.2 Obnovit přednastaveníýčas. manévru výchozí)
Řídicí jednotka má přednastavené časy manévrování založené na typu použité automatizace. 
Přednastavené časy můžete obnovit pomocí následujících parametrů:

(parametr uložen))

       ARTICULATED ARM opener default settings

  1 Use                           buttons to move inside the menu, till the display shows:

  2 Press and hold button               for about 5 seconds.

  3 Press button                to go back to the top level menus, 
 then press button               again till the display shows: 

 or wait the timeout (20 seconds) to exit.            

       WHEEL-DRIVEN opener default settings

  1 Use                                   buttons to move inside the menu, till the display shows:

  2 Press and hold button              for about 5 seconds.  

  3 Press button                to go back to the top level menus, 
 then press button               again till the display shows: 

 or wait the timeout (20 seconds) to exit.            

        RAM opener default settings

  1 Use                                 buttons to move inside the menu, till the display shows:

  2 Press and hold button                 for about 5 seconds. 

  3 Press button                to go back to the top level menus, 
 then press button               again till the display shows: 

 or wait the timeout (20 seconds) to exit.           

4.2.2  Restoring DEFAULT SETTINGS 
The control panel comes with pre-set working parameters according to the automation model used.
You can reset the control panel to the default settings as follows:

       Réglage par défaut pour automatisme à BRAS ARTICULE

  1 Utiliser                                   Dessus/Dessous jusqu'à:

  2 Appuier longuement             pour environ 5 secondes.  

  3 Appuier sur                pour returner au menu principales, 
 puis appuier sur               jusqu'à:

 Ou attendre 20 seconds pour sortir automatiquement.            

       Réglage par défaut pour automatisme à ROUE

  1 Utiliser                                     Dessus/Dessous jusqu'à:

  2 Appuier longuement              pour environ 5 secondes. 

  3 Appuier sur               pour returner au menu principales, 
 puis appuier sur                 jusqu'à:

 Ou attendre 20 seconds pour sortir automatiquement.            

        Réglage par defaut pour automatisme à VERIN

  1 Utiliser                                    Dessus/Dessous jusqu'à:

  2 Appuier longuement             pour environ 5 secondes.

  3 Appuier sur                pour returner au menu principales, 
 puis appuier sur               jusqu'à:

 Ou attendre 20 seconds pour sortir automatiquement.            

4.2.2 Retablir les PARAMETRES D'USINE 
La carte de gestion est déjà pre-réglée avec des temps de travail dediés à la typologie d'automation utilisée.
Est possible rétablir les règlages de défaut en suivant les modeles suivants:

       Variación parámetros motor a BRAZO ARTICULADO

  1 Utilizar los botónes                            para recorrer el menu, hasta visualizar:

  2 Presionar y mantener apretado el botón             durante 5 segundos.  

  3 Presionar el botón              para volver al menu principal, 
 Despues presionar el botón              otra vez hasta que el display visualize: 

 o esperar que el tiempo de pausa termine (20 segundos) para salir.             

       Variación parámetros motor a RUEDA

  1 Utilizar los botónes                            para recorrer el menu, hasta visualizar:

  2 Presionar y mantener apretado el botón             durante 5 segundos.  

  3 Presionar el botón              para volver al menu principal, 
 Despues presionar el botón              otra vez hasta que el display visualize: 

 o esperar que el tiempo de pausa termine (20 segundos) para salir. 

        Variación parámetros motor a  BRAZO/ABATIBLE 

  1 Utilizar los botónes                            para recorrer el menu, hasta visualizar:

  2 Presionar y mantener apretado el botón             durante 5 segundos.  

  3 Presionar el botón              para volver al menu principal, 
 Despues presionar el botón              otra vez hasta que el display visualize: 

 o esperar que el tiempo de pausa termine (20 segundos) para salir.            

4.2.2 Restablecer los PARAMETROS DE FABRICA
El cuadro de control lleva parámetros de fábrica prestablecidos segun el modelo de motor utilizado. 
Es posible cambiar los parámetros de la siguiente manera:

       Hebelarm Default

  1                          Tasten benutzen für die Menüauswahl, bis der Display zeigt:

  2 Drücken und gleichzeitig Taste             halten für etwa 5 Sekunden

  3 Mit der Taste                zum Hauptmenü zurückkehren und
 drücken bis der Display zeigt

 Oder warten Sie 20 Sekunden für den Ruckkher zum Startposition.          

       Rad Default

  1                            Tasten benutzen für die Menüauswahl, bis der Display zeigt:

  2 Drücken und gleichzeitig Taste             halten für etwa 5 Sekunden  

  3 Mit der Taste                zum Hauptmenü zurückkehren und
 drücken bis der Display zeigt

 Oder warten Sie 20 Sekunden für den Ruckkher zum Startposition.          

        Oberflurantrieb Default

  1                          Tasten benutzen für die Menüauswahl, bis der Display zeigt:

  2 Drücken und gleichzeitig Taste             halten für etwa 5 Sekunden 

  3 Mit der Taste                zum Hauptmenü zurückkehren und
 drücken bis der Display zeigt

 Oder warten Sie 20 Sekunden für den Ruckkher zum Startposition.          

4.2.2  Wieder Einrichtung der Standarderte  
Diese Steurung wird mit Standareinstellungen geliefert und die Herstellerparameter können 
wiedereingerichtet worden, wie folgt:
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(parametr uložen))

 1 

Pozice pohonu VPRAVO nebo VLEVO   (viz část 3.1))

Použijte tlač. procházejte menu, dokud se na displeji nezobrazí:

  2 Stiskněte tlač.  pro potvrzení 

  3 Použijte tl.         pro výběr:
Motor umístěn VPRAVO uzavře doleva  (vnitřní pohled)) 
Motor umístěn VLEVO uzavírá doprava (vnitřní pohled))

  4 Stiskněte tlač. pro návrat do předchozího menu,
Potom znovu stiskněte tlačítko          dokud se na displeji neobjeví:

nebo počkejte (20 sekund)) dokud se automaticky neukončí programování.

4.2.3 Pozice POHONU (vpravo nebo vlevo))
Řídící jednotka umožňuje montáž pohonu pro provoz motoru následovně VPRAVO nebo VLEVO:

(parametr uložen))

Koncový spínač ELELKTROMECHANICKÝ - MAGNETICKÝ

 1  Použijte tlač. procházejte menu, dokud se na displeji nezobrazí:

  2 Stiskněte tlač.  pro potvrzení 

  3 Použijte tlač.   pro výběr:
ELEKTROMECHANICKÝ koncový spínač (kontakty N.C.)) 
MAGNETICKÝ  koncový spínač (kontakty N.A.))

  4 Stiskněte tlač. pro návrat do předchozího menu,
Poté znovu stiskněte tlačítko dokud se na displeji neobjeví:

nebo počkejte (20 sekund)) dokud se automaticky neukončí programování.

4.2.4 Volba režimu DORAZŮ
Řídící jednotka nabízí možnost použití  ELEKTROMECHANICKÝCH dorazů (N.C. kontakty)   ) 

nebo MAGNETICKÝCH (kontakty N.A.)

DSTEC
HN

IK.C
Z
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(min))

....

(max))

Nastavení SÍLY – motor 2  

         Používejte pouze v případě SEKVENČNÍHO programování- Menu 

  1 Pomocí tlačítek přejděte na nabídku, dokud se na displeji nezobrazí:

  2 Stiskněte tlačítko                 pro potvrzení.
Na displeji se zobrazuje aktuálně nastavená úroveň síly:

  3 Pomocí tlačítek   změňte úroveň výkonu motoru 1.

  4 Stiskněte tlačítko              pro návrat do předchozího menu,
potom stiskněte znovu tlačítko dokud se na displeji nezobrazí: 

nebo počkejte (20 sekund)) pro automatické ukončení programování.

4.3           Menu SÍLA MOTORU / CITLIVOST DETEKCE PŘEKÁŽKY

Pomocí této nabídky můžete nastavit citlivost detekce překážky v AUTOMATICKÉM PROGRAMOVÁNÍ 
nebo přesnější regulaci síly motoru v programování SEKVENČNÍM  

Stiskněte tlačítko a pro výběr                                           menu SÍLA MOTORU   

potom stiskněte tlačítko             pro vstup do menu SÍLA - CITLIVOST MOTORU: na displeji se zobrazí

Použijte tlačítka pro výběr v nabídce.

      Nastavení SÍLY – motor 1  

          Používejte pouze v případě SEKVENČNÍHO programování- Menu 

  1 Pomocí tlačítek přejděte na nabídku, dokud se na displeji nezobrazí:

  2 Stiskněte tlačítko                  pro potvrzení. 
Na displeji se zobrazuje aktuálně nastavená úroveň 
síly.:

  3 Pomocí tlačítek změňte úroveň výkonu motoru 1.

  4 Stiskněte tlačítko              pro návrat do předchozího menu,
potom stiskněte znovu tlačítko dokud se na displeji nezobrazí:

nebo počkejte (20 sekund)) pro automatické ukončení programování.

(parametr uložen))

(parametr uložen))

(min))

....
(max))

(min)

....

(max)

        TORQUE/POWER adjustment - MOTOR 2  

   Use only with the SEQUENTIAL Programming mode –  

  1 Use                                  buttons to move inside the menu, till the display shows:

  2 Press button                 to confirm. 
 The display now shows the current torque/power level for Motor 2: 

  3 Use                                     buttons to change the Motor 2 torque/power level.

  4 Press button                to go back to the top level menus, 
 then press button               again till the display shows: 

 or wait the timeout (20 seconds) to exit.  

4.3           FORCE menu     
Use this menu to adjust the sensibility level of the obstacle detection in case of AUTOMATIC Programming mode (         )
or to adjust the motors force in case of SEQUANTIAL Programming mode (           ).

Press button                    and use                                              to select menu             , 

then press button                      to enter the FORCE menu: display will show 

Use                                             buttons to scroll the lower level menus:

      TORQUE/POWER adjustment - MOTOR 1 

   Use only with the SEQUENTIAL Programming mode –  

  1 Use                                buttons to move inside the menu, till the display shows:

  2 Press button                  to confirm. 
 The display now shows the current torque/power level for Motor 1: 

  3 Use                                    buttons to change the Motor 1 torque/power level.

  4 Press button                to go back to the top level menus, 
 then press button               again till the display shows: 

 or wait the timeout (20 seconds) to exit.   

(min)

....
(max)

(min)

....

(max)

        Réglage COUPLE/PUISSANCE – MOTEUR 2  

   Utiliser seulement avec programmation SEQUENTIELLE  –  

  1 Utiliser                                   Dessus/Dessous jusqu'à:

  2 Appuier                pour confirmer. 
 L'afficheur montre maintenant le niveau présent de couple/puissance du moteur 2:

  3 Utiliser                                Dessus/Dessous pour changer le niveau de couple/puissance du Moteur 2.

  4 Appuier sur               pour returner au menu principales, 
 puis appuier sur                jusqu'à:

 Ou attendre 20 seconds pour sortir automatiquement.

4.3           menu PUISSANCE     
Utiliser cet menu pour régler le niveau de sensibilité de detection obstacle en cas de programmation automatique (        )
ou pour régler la puissance des moteurs en cas de programmation sequentielle (           ).

Appuier sur               et utiliser                                             Dessus/Dessous pour selectionner le menu          , 

puis appuier sur                  pour entrer dans le menu de PUISSANCE: l'afficheur montre  

Utiliser                                             Dessus/Dessous pour surfer le sous menu:

      Réglage COUPLE/PUISSANCE – MOTEUR 1  

   Utiliser seulement avec programmation SEQUENTIELLE  –  

  1 Utiliser                                  Dessus/Dessous jusqu'à:

  2 Appuier             pour confirmer. 
 L'afficheur montre maintenant le niveau présent de couple/puissance du moteur 1:

  3 Utiliser                                    Dessus/Dessous pour changer le niveau de couple/puissance du Moteur 1

  4 Appuier sur                 pour returner au menu principales, 
 puis appuier sur                   jusqu'à:

 Ou attendre 20 seconds pour sortir automatiquement.

(parametro salvato)

(min)

....
(max)

(min)

....

(max)

        Ajuste FUERZA– MOTOR 2  

   Solo para PROGRAMACION MANUAL/SECUENCIAL – Menu 

  1 Utilizar los botónes                            para recorrer el menu, hasta visualizar:

  2 Presionar el botón            para confirmar. 
 El display ahora visualiza el valor actual de la fuerza del Motor 2: 

  3 Utilizar los botónes                          para cambiar el nivel de fuerza del Motor 2

  4 Presionar el botón              para volver al menu principal, 
 Despues presionar el botón              otra vez hasta que el display visualize: 

 o esperar que el tiempo de pausa termine (20 segundos) para salir. 

4.3           Menu FUERZAS     
Utilizar este menu para ajustar el nivel de detención obstaculos en caso de PROGRAMACION AUTOMATICA (         ) 
o para ajustar la fuerza de motores en caso de PROGRAMACION MANUAL/SECUENCIAL (         ) 

Presionar el botón              y utilizar                                   para recorrer el menu           , 

Despues presionar el botón               para entrar en el menu FUERZAS: el display visualiza 

Utilizar los botónes                                              para recorrer el menu:

      Ajuste FUERZA– MOTOR 1  

    Solo para PROGRAMACION MANUAL/SECUENCIAL – Menu  

  1 Utilizar los botónes                            para recorrer el menu, hasta visualizar:

  2 Presionar el botón                para confirmar. 
 El display ahora visualiza el valor actual de la fuerza del Motor 1:

  3 Utilizar los botónes                              para cambiar el nivel de fuerza del Motor 1

  4 Presionar el botón                 para volver al menu principal, 
 Despues presionar el botón              otra vez hasta que el display visualize: 

 o esperar que el tiempo de pausa termine (20 segundos) para salir. 

(min)

....
(max)

(min)

....

(max)

        Krafteinstellung – Motor 2 

   Nur mit Sequenzieller Programmierung  -            zu benutzen

  1                           Tasten benutzen für die Menüauswahl, bis der Display zeigt:

  2 Drücken Sie auf die Taste                um zu bestätigen.
 Der Display wird die jetzige Stufe der Motorkraft für Motor 1 anzeigen

  3                        Tasten benutzen um die Kraftsstufe des Motors 1 zu ändern 

  4 Mit der Taste                zum Hauptmenü zurückkehren und
 drücken bis der Display zeigt

 Oder warten Sie 20 Sekunden für den Ruckkher zum Startposition.         

4.3           Menü Kraft     
Mit diesem Menü kann man 
  • die Stufe der Hindernissanerkennung im Fall einer automatischen Programmierung (        ) oder
  • die Kraft der Motor einstellen im Fall einer sequenziellen Programmirung (           ).

Drücken Sie auf die Taste               und benutzen                                          um das Menü               zu wählen 

Dann drücken Sie auf die Taste             um zum Menü Kraft zu gehen: Der Display wird               anzeigen

Benutzen Sie                                       um zu den niedrigeren Menüs zu gehen

      Krafteinstellung – Motor 1

   Nur mit Sequenzieller Programmierung  -             zu benutzen 

  1                          Tasten benutzen für die Menüauswahl, bis der Display zeigt:

  2 Drücken Sie auf die Taste             um zu bestätigen.
 Der Display wird die jetzige Stufe der Motorkraft fü Motor 1 anzeigen

  3                           Tasten benutzen um die Kraftsstufe des Motors 1 zu ändern

  4 Mit der Taste                zum Hauptmenü zurückkehren und
 drücken bis der Display zeigt

 Oder warten Sie 20 Sekunden für den Ruckkher zum Startposition.        

(min)

....
(max)
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(min)
....

(max)

(OFF)
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....

(min))
....

(max))

(ZU))

Nastavení CITLIVOSTI DETEKCE PŘEKÁŽEK- motor 1 

Používejte pouze v nabídce AUTOMATICKÉ  programování Menu

  1 Pomocí tlač přejděte na nabídku, dokud se na displeji nezobrazí: 

  2 Stiskněte tlačítko                pro potvrzení.
Na displeji se zobrazí aktuální úroveň citlivosti detekce překážek

  3 Pomocí tlačítek   změňte úrovně citlivosti na detekci překážek motoru 1.

  4 Stiskněte tlačítko              pro návrat do předchozího menu,
potom stiskněte znovu tlačítko dokud se na displeji nezobrazí:

nebo počkejte (20 sekund)) pro automatické ukončení programování.

Nastavení CITLIVOSTI DETEKCE PŘEKÁŽEK - motor 2 

              Používejte pouze v nabídce AUTOMATICKÉ  programování Menu

  1 Pomocí tlač přejděte na nabídku, dokud se na displeji nezobrazí:

  2 Stiskněte tlačítko                pro potvrzení.
Na displeji se zobrazí aktuální úroveň citlivosti detekce překážek

  3 Pomocí tlačítek   změňte úrovně citlivosti na detekci překážek motoru 2.

  4 Stiskněte tlačítko             pro návrat do předchozího menu,
potom stiskněte znovu tlačítko dokud se na displeji nezobrazí:

nebo počkejte (20 sekund)) pro automatické ukončení programování.

(OFF))

(max))

(min))

       OBSTACLE DETECTION adjustment - MOTOR 1 

                 Use only with the AUTOMATIC Programming mode -  

  1 Use                            buttons to move inside the menu, till the display shows:

  2 Press button             to confirm. 
 The display now shows the current sensibility level for the obstacle detection of Motor 1: 

  3 Use                                  buttons to change the Motor 1 sensibility level

  4 Press button                to go back to the top level menus, 
 then press button               again till the display shows: 

 or wait the timeout (20 seconds) to exit.   

       OBSTACLE DETECTION adjustment - MOTOR 2 

                 Use only with the AUTOMATIC Programming mode -  

  1 Use                                   buttons to move inside the menu, till the display shows:

  2 Press button                to confirm. 
 The display now shows the current sensibility level for the obstacle detection of Motor 2: 

  3 Use                                    buttons to change the Motor 2 sensibility level.

 
  4 Press button                to go back to the top level menus, 
 then press button               again till the display shows: 

 or wait the timeout (20 seconds) to exit.   

(OFF)

(max)

(min)

       Réglage DETECTION OBSTACLES - MOTEUR 1 

                 Utiliser uniquement  avec la  programmation AUTOMATIQUE  -  

  1 Utiliser                                    Dessus/Dessous jusqu’à:

  2 Appuier sur                pour confirmer. 
 L’afficheur montre maintenant le present niveau de sensibilité de detection 
 obstacle du moteur 1:
 
 
  3 Utiliser                                   Dessus/Dessous pour changer le niveau de sensibilité de detection 
 obstacles du moteur 1

  4 Appuier sur                  pour returner au menu principales, 
 puis appuier sur                  jusqu'à:

 Ou attendre 20 seconds pour sortir automatiquement.

       Réglage DETECTION OBSTACLES - MOTEUR 2 

                 Utiliser uniquement  avec la  programmation AUTOMATIQUE -  

  1 Utiliser                                  Dessus/Dessous jusqu’à:

  2 Appuier sur                 pour confirmer. 
 L’afficheur montre maintenant le present niveau de sensibilité de detection
  obstacle du moteur 2:

  3 Utiliser                                     Dessus/Dessous pour changer le niveau de sensibilité de detection
 obstacles du moteur 2

  4 Appuier sur                   pour returner au menu principales, 
 puis appuier sur                jusqu'à:

 Ou attendre 20 seconds pour sortir automatiquement.

(OFF)

(max)

(min)

       Ajuste DETENCION OBSTACULOS – MOTOR 1 

              Solo para PROGRAMACION AUTOMATICA - Menu   

  1 Utilizar los botónes                                    para recorrer el menu, hasta visualizar:

  2 Presionar el botón           para confirmar. 
 El display ahora visualiza el valor actual de la fuerza del Motor 1:

  3 Utilizar los botónes                                  para cambiar el nivel de sensibilidad del Motor 1

  4 Presionar el botón                 para volver al menu principal, 
 Despues presionar el botón              otra vez hasta que el display visualize: 

 o esperar que el tiempo de pausa termine (20 segundos) para salir.

       Ajuste DETENCION OBSTACULOS – MOTOR 2 

                 Solo para PROGRAMACION AUTOMATICA –  

  1 Utilizar los botónes                                    para recorrer el menu, hasta visualizar:

  2 Presionar el botón                para confirmar. 
 El display ahora visualiza el valor actual de la fuerza del Motor 2:

  3 Utilizar los botónes                                  para cambiar el nivel de sensibilidad del Motor 2.

  4 Presionar el botón                 para volver al menu principal, 
 Despues presionar el botón              otra vez hasta que el display visualize: 

 o esperar que el tiempo de pausa termine (20 segundos) para salir.

(OFF)

(max)

(min)

       Einstellung der Hindernissanerkennung – MOTOR 1

                 Nur mit automatischer Programmierung zu benutzen –  

  1                         Tasten benutzen für die Menüauswahl, bis der Display zeigt:

  2 Drücken Sie auf die Taste            um zu bestätigen.
 Der Display wird die jetzige Stufe der Hindernissanerkennung für Motor 1 anzeigen

  3       Tasten benutzen um die Stufe der Hindernissanerkennung des Motors 1 zu ändern

  4 Mit der Taste                zum Hauptmenü zurückkehren und
 drücken bis der Display zeigt

 Oder warten Sie 20 Sekunden für den Ruckkher zum Startposition.   

        Einstellung der Hindernissanerkennung – MOTOR 2

                 Nur mit automatischer Programmierung zu benutzen –  

  1                         Tasten benutzen für die Menüauswahl, bis der Display zeigt:

  2 Drücken Sie auf die Taste            um zu bestätigen.
 Der Display wird die jetzige Stufe der Hindernissanerkennung für Motor 2 anzeigen 

  3                           Tasten benutzen um die Stufe der Hindernissanerkennung des Motors 1 zu ändern 

 
  4 Mit der Taste                zum Hauptmenü zurückkehren und
 drücken bis der Display zeigt

 Oder warten Sie 20 Sekunden für den Ruckkher zum Startposition.   

(ZU)

(max)

(min)
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Funkce PROBLIKNUTÍ

  Tato funkce aktivuje předběžné blikání majáku po dobu 4-5 sekund, než začne cyklus
   otevírání -  zavírání

  1 Pomocí tlačítek přejděte na nabídku, dokud se na displeji nezobrazí:

  2 Stiskněte tlačítko  pro potvrzení. 

  3 Pomocí tlačítek  pro výběr:
Funkce probliknutí VYPNUTO OFF
Funkce probliknutí ZAPNUTO ON

  4 Stiskněte tlačítko              pro návrat do předchozího menu,
potom stiskněte znovu tlačítko dokud se na displeji nezobrazí:

nebo počkejte (20 sekund)) pro automatické ukončení programování.

4.4           Menu SPECIÁLNÍ FUNKCE

Toto menu slouží k zapnutí -vypnutí speciálních funkcí.
      = Funkce ON ZAPNUTO
      = Funkce OFF VYPNUTO

Stiskněte tlačítko a pomocí tlač.                                  zvolte menu   

potom stisknutím tlačítka         vstoupíte do menu SPEC. FUNKCE: na displeji se zobrazí

Pomocí tlačítek zvolte požadované podmenu.

      Funkce VÍCE UŽIVATELŮ

  Tato funkce zaručuje prioritu příkazu otevírání: Pokud více uživatelů pracuje s automatickou bránou
 současně první příkaz otevírání převládá nad ostatními.
   Při otevírání a pozastavení ignoruje řídicí jednotka všechny další příkazy START.

  1 Pomocí tlačítek přejděte na nabídku, dokud se na displeji nezobrazí:

  2 Stiskněte tlačítko  pro potvrzení. 

  3 Pomocí tlačítek   pro výběr:
Funkce více uživatelů VYPNUTO OFF
Funkce více uživatelů ZAPNUTO ON

  4 Stiskněte tlačítko             pro návrat do předchozího menu,
potom stiskněte znovu tlačítko dokud se na displeji nezobrazí:

nebo počkejte (20 sekund)) pro automatické ukončení programování.
(parametr uložen))

(parametr uložen))

       PRE-BLINKING Function  

  This function makes the flashing light pre-blinking for 4-5 seconds before the gate starts opening.

  1 Use                                  buttons to move inside the menu, till the display shows:

  2 Press button                to confirm. 

  3 Use                           buttons to select:
                                                                                      PRE-BLINKING Function OFF
                                                                                     PRE-BLINKING Function ON

  4 Press button                to go back to the top level menus, 
 then press button               again till the display shows: 

 or wait the timeout (20 seconds) to exit.

4.4           FUNCTIONS menu    
Use this menu to enable/disable special settings.
     = function is ON 
     = function is OFF

Press button                 and use                                           to select menu            , 

then press button                     to enter the FUNCTIONS menu: display will show 

Use                                                buttons to scroll the lower level menus:

       MULTI-OCCUPATION Function

  This function grants priority to the opening command; when two people activate the gate 
  at the same time the first opening command prevails, while opening the control panel ignores 
  any further command. 

  1 Use                                    buttons to move inside the menu, till the display shows:

  2   Press button               to confirm. 

  3 Use                                  buttons to select:
                                                                                                      MULTI-OCCUPATION Function OFF
                                                                                                      MULTI-OCCUPATION Function ON
 
  4 Press button                to go back to the top level menus, 
 then press button               again till the display shows: 

 or wait the timeout (20 seconds) to exit. 

       Fonction PRE-CLIGNOTEMENT 

  Cette fonction permet un pre-clignotement de 4-5 seconds before avant de l’ouverture du portail.

  1 Utiliser                                     Dessus/Dessous jusqu’à:

  2 Appuier sur                   pour confirmer. 

  3 Utiliser                                      Dessus/Dessous pour selectionner:
                                                                                  Fonction PRE-CLIGNOTEMENT DESACTIVE     OFF
                                                                                  onction PRE-CLIGNOTEMENT ACTIVE     ON

  4 Appuier sur             pour returner au menu principales, 
 puis appuier sur                 jusqu'à:

 Ou attendre 20 seconds pour sortir automatiquement.

4.4           menu FONCTIONS   
Utiliser cet menu pour activer /désactiver les réglages des fonctions speciales.
     = la fonction est ACTIVE (ON)  
     = la fonction est DESACTIVE (OFF)

Utiliser le bouton                  et avec                                           Dessus/Dessous selectionner le menu             , 

puis appuier sur                   dans le menu FONCTIONS: l’afficheur montre 

Utiliser                                              Dessus/Dessous pour surfer dans l sous-menus:

       Fonction PRIORITE à L’OUVERTURE

  Cette fonction permet la priorité à l’ouverture; la carte n’accepte pas aucune autre commande 
  pendant l’ouverture sauf la première impulsion reçu. 
  Cette fonction est très utiles en cas d’installation dans un immeuble en copropriété.

  1 Utiliser                                    Dessus/Dessous jusqu’à:

  2 Appuier sur                pour confirmer. 

  3 Utiliser                                    Dessus/Dessous pour selectionner:
                                                                                   Fonction PRIORITE à L’OUVERTURE DESACTIVE   OFF
                                                                                   Fonction PRIORITE à L’OUVERTURE ACTIVE   ON

  4 Appuier sur             pour returner au menu principales, 
 puis appuier sur                 jusqu'à:

 Ou attendre 20 seconds pour sortir automatiquement.

       Función PRE-RELAMPAGUEO  

  Esta función hace que la lámpara relampague durante 4-5 segundos antes la abertura de la puerta.

  1 Utilizar los botónes                                    para recorrer el menu, hasta visualizar:

  2 Presionar el botón           para confirmar.

  3 Utilizar los botónes                           para seleccionar:
                                                                                    Función PRE-RELAMPAGUEO OFF
                                                                                    Función PRE-RELAMPAGUEO ON

  4 Presionar el botón                 para volver al menu principal, 
 Despues presionar el botón              otra vez hasta que el display visualize: 

 o esperar que el tiempo de pausa termine (20 segundos) para salir.

4.4           Menu FUNCIONES     
Utilizar este menu para activar/desactivar funcióne especiales.
     = ON función activa  
     = OFF función inactiva

Presionar el botón                   y utilizar                                         para seleccionar el menu           , 

Despues presionar el botón                 para entrar en el menu FUNCIONES: el display visualiza 

Utilizar los botónes                                          para recorrer el menu:

       Función CONDOMINIAL

  Esta función asegura la prioridad al comando de abertura: cuando dos personas activan al mismo 
tiempo el automatismo, es el primero comando de abertura a predominar, puesto que el cuadro 
de control ignora qualquier otro comando despues.

  1 Utilizar los botónes                                    para recorrer el menu, hasta visualizar:

  2 Presionar el botón           para confirmar. 

  3 Utilizar los botónes                                para seleccionar:
                                                                                      Función CONDOMINIAL OFF
                                                                                      Función CONDOMINIAL ON

  4 Presionar el botón                 para volver al menu principal, 
 Despues presionar el botón              otra vez hasta que el display visualize: 

 o esperar que el tiempo de pausa termine (20 segundos) para salir.

       Vorblinken 

  Diese Funktion läßt das Tor fü ca. 4 - 5 Sekunden vor der Toröffnung vorblinken

  1                          Tasten benutzen für die Menüauswahl, bis der Display zeigt:

  2 Taste              benutzen um zu bestätigen

  3                          Taste benutzen um zu wählen:
         Vorblinkensfunktion ZU
         Vorblinkensfunktion AUF

  4 Mit der Taste                zum Hauptmenü zurückkehren und
 drücken bis der Display zeigt

 Oder warten Sie 20 Sekunden für den Ruckkher zum Startposition.

4.4           Funktionsmenü    
Dieses Menü ist zu benutzen, um besondere Einstellungen in / außer Betrieb zu setzen
      = Funktion ist AUF 
      = Funktion isr ZU

Drücken Sie auf die Taste             und benutzen                                      um das Menü              zu wählen 

Dann drücken Sie auf die Taste                um zum Menü FUNKTIONEN zu gehen: Der Display wird              anzeigen

Benutzen Sie                                           Tasten um zu den niedrigeren Menüs zu gehen

       Wohnblockbetrieb

  Diese Funktion gibt dem Öffnungsbefehl Priorität: ob zwei Benutzer das Tor gleichzeitig aktivieren, 
  überwiegt der erste Öffnungsbefehl und während der Öffnungsphase übergeht die 
  Steuerung jeden anderen Befehl. 

  1                         Tasten benutzen für die Menüauswahl, bis der Display zeigt:

  2   Taste             benutzen um zu bestätigen.

  3        Taste benutzen um zu wählen:
         Wonblockbetriebsfunktion ZU
         Wonblockbetriebsfunktion AUF
 
  4 Mit der Taste                zum Hauptmenü zurückkehren und
 drücken bis der Display zeigt

 Oder warten Sie 20 Sekunden für den Ruckkher zum Startposition.
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Funkce TEST FOTOBUŇKY

  Tato funkce aktivuje rychlý test světelné závory, aby ověřil správnou funkci na začátku každého manévru otevření 
/ zavření.

  1 Pomocí tlačítek přejděte na nabídku, dokud se na displeji nezobrazí:

  2 Stiskněte tlačítko               pro potvrzení.

  3 Pomocí tlačítek  pro výběr:
Funkce TEST FOTOBUŇKY VYPNUTO OFF
Funkce TEST FOTOBUŇKY ZAPNUTO ON 

  4 Stiskněte tlačítko              pro návrat do předchozího menu,
potom stiskněte znovu tlačítko dokud se na displeji nezobrazí:

nebo počkejte (20 sekund)) pro automatické ukončení programování.

((parametr uložen))

((parametr uložen)

(parametr uložen))

Funkce zpětného chodu - povolení elektrického zámku)

 Pro použití pouze s volitelným elektrickým zámkem a modulem MEL04.  

 Tímto nastavením jsou motory tlačeny v opačném směru po dobu 1 sekundy, aby umožnily povolení 
 elektrického zámku.

  1 Pomocí tlačítek přejděte na nabídku, dokud se na displeji nezobrazí:

  2 Stiskněte tlačítko     pro potvrzení.

  3 Pomocí tlačítek  pro výběr:
Funkce ZPĚTNÉHO CHODU vypnuta OFF
Fukce ZPĚTNÉHO CHODU ZAPNUTA ON

  4 Stiskněte tlačítko              pro návrat do předchozího menu,
potom stiskněte znovu tlačítko dokud se na displeji nezobrazí:

nebo počkejte (20 sekund)) pro automatické ukončení programování.

Funkce ZPOMALENÍ

  Tato funkce aktivuje zpomalení (otevírání a zavírá)ní).

  1 Pomocí tlačítek přejděte na nabídku, dokud se na displeji nezobrazí:

  2 Stiskněte tlačítko     pro potvrzení.

  3 Pomocí tlačítek   pro výběr:
Funkce ZPOMALENÍ VYPNUTA OFF
Funkce ZPOMALENÍ ZAPNUTO ON

  4 Stiskněte tlačítko              pro návrat do předchozího menu,
potom stiskněte znovu tlačítko dokud se na displeji nezobrazí:

nebo počkejte (20 sekund)) pro automatické ukončení programování.

      PHOTOCELLS TEST Function

  If this function is enabled, the control panel performs a quick start-up test with the photocells to make 
sure that they are in operation.

  1 Use                                   buttons to move inside the menu, till the display shows:

  2 Press button                to confirm. 

  3 Use                                   buttons to select:
                                                                                       PHOTOCELLS TEST Function OFF
                                                                                       PHOTOCELLS TEST Function ON 

  4 Press button                to go back to the top level menus, 
 then press button               again till the display shows: 

 or wait the timeout (20 seconds) to exit. 

        REVERSING STROKE Function 

      For use with ELECTRIC-LOCK and MEL04 optional module only.

  This setting makes the motors push in opposite direction for 1 second to help release 
the electro-lock if the pins are tight in the striker plate.

  1 Use                                 buttons to move inside the menu, till the display shows:

  2 Press button                 to confirm. 

  3 Use                                  buttons to select:
                                                                                       REVERSING STROKE Function OFF
                                                                                       REVERSING STROKE Function ON

  4 Press button                to go back to the top level menus, 
 then press button               again till the display shows: 

 or wait the timeout (20 seconds) to exit. 

       DECELERATION Function

  This function decelerates the leafs at the end of the opening/closing cycle. 

  1 Use                                  buttons to move inside the menu, till the display shows:

  2 Press button                to confirm. 
 
  3 Use                                    buttons to select:
                                                                                   DECELERATION Function OFF
                                                                                         DECELERATION Function ON

  4 Press button                to go back to the top level menus, 
 then press button               again till the display shows: 

 or wait the timeout (20 seconds) to exit. 

      Fonction TEST PHOTOCELLULES

  Avec cette fonction active, la carte de gestion effectue un rapide test pour verifier le parfait etat de 
  fonctionnement des photocellules.

  1 Utiliser                                    Dessus/Dessous jusqu’à:

  2 Appuier sur               pour confirmer. 

  3 Utiliser                                   Dessus/Dessous pour selectionner:
                                                                                     Fonction TEST PHOTOCELLULES DESACTIVE   OFF
                                                                                     Fonction TEST PHOTOCELLULES ACTIVE   ON 

  4 Appuier sur                   pour returner au menu principales, 
 puis appuier sur                 jusqu'à:

 Ou attendre 20 seconds pour sortir automatiquement.

        Fonction  COUP de BELIER

      Utiliser uniquement pour l’utilisation d’une ELECTRO SERRURRE avec le module optionnel MEL04:

  Cette function permet aux moteurs de fermer pour 1 second avant de commence la manoeuvre d’ouverture.
  Cette procedure est très utile pour débloquer facilement l’electro serrure. 

  1 Utiliser                                    Dessus/Dessous jusqu’à:

  2 Appuier sur               pour confirmer. 

  3 Utiliser                                   Dessus/Dessous pour selectionner:
                                                                                     Fonction COUP de BELIER DESACTIVE    OFF
                                                                                     Fonction COUP de BELIER ACTIVE    ON

  4 Appuier sur                   pour returner au menu principales, 
 puis appuier sur                 jusqu'à:

 Ou attendre 20 seconds pour sortir automatiquement.

       Fonction RALENTISSEMENT 

  Cette function permer de ralentisser la vitesse des vantaux à la fin des cycles d’ouverture/fermeture. 

  1 Utiliser                                      Dessus/Dessous jusqu’à:

  2 Appuier sur               pour confirmer. 

  3 Utiliser                                     Dessus/Dessous pour selectionner:
                                                                                  Fonction RALENTISSEMENT DESACTIVE     OFF
                                                                                  Fonction RALENTISSEMENT ACTIVE     ON

  4 Appuier sur                   pour returner au menu principales, 
 puis appuier sur                 jusqu'à:

 Ou attendre 20 seconds pour sortir automatiquement.

      Función TEST FOTOCELULAS

  Cuando esta función está habilitada, el cuadro de control hace un test rapido en abertura y 
  cierre para asegurar el funcionamiento correcto de las fotocélulas.

  1 Utilizar los botónes                                    para recorrer el menu, hasta visualizar:

  2 Presionar el botón           para confirmar.

  3 Utilizar los botónes                                 para seleccionar:
                                                                                                 FUNCION TEST FOTOCELUAS OFF
                                                                                                 FUNCION TEST FOTOCELUAS ON 

  4 Presionar el botón                 para volver al menu principal, 
 Despues presionar el botón              otra vez hasta que el display visualize: 

 o esperar que el tiempo de pausa termine (20 segundos) para salir.

        Función GOLPE DE ARIETE

      Aplicable solo en instalaciónes con ELECTRO-CERRADURA y TARJETA MEL04 opcional:

  Esta función inversa la marcha del motor durante 1 segundo para ayudar a soltar la electro-cerradura.

  1 UUtilizar los botónes                                    para recorrer el menu, hasta visualizar:

  2 Presionar el botón           para confirmar.

  3 Utilizar los botónes                                     para seleccionar:
                                                                                       Función GOLPE DE ARIETE OFF
                                                                                        Función GOLPE DE ARIETE ON

  4 Presionar el botón                 para volver al menu principal, 
 Despues presionar el botón              otra vez hasta que el display visualize: 

 o esperar que el tiempo de pausa termine (20 segundos) para salir.

       Función DECELERACION 

  Esta función decelera las hojas al final de la maniobra de abertura y cierre. 

  1 Utilizar los botónes                                    para recorrer el menu, hasta visualizar:

  2 Presionar el botón           para confirmar.

  3 Utilizar los botónes                           para seleccionar:
                                                                                     Función DECELERACION OFF
                                                                                     Función DECELERACION ON

  4 Presionar el botón                 para volver al menu principal, 
 Despues presionar el botón              otra vez hasta que el display visualize: 

 o esperar que el tiempo de pausa termine (20 segundos) para salir.

      Lichtschrankentest

 Wenn diese Funktion aktiviert ist, fürt die Steuerung einen schnellen Start-up 
 Test mit den Lichtschranken als    Bestätigung dass sie sich in Betrieb befinden

  1                         Tasten benutzen für die Menüauswahl, bis der Display zeigt:

  2 Taste             benutzen um zu bestätigen.

  3                         Taste benutzen um zu wählen:
          Lichtschranken Test ZU
          Lichtschranken Test AUF 

  4 Mit der Taste                zum Hauptmenü zurückkehren und
 drücken bis der Display zeigt

 Oder warten Sie 20 Sekunden für den Ruckkher zum Startposition.

        Druckstoß 

      Nur geeignet fur den Gebrauch mit Elektro-Schloß und MEL 04.

  Diese Funktion läßt die Antriebe in die gegenwärtige Richtung für eine Sekunde drücken, 
  damit das Elektroschloss sich besser enthemmt.

  1                         Tasten benutzen für die Menüauswahl, bis der Display zeigt:

  2 Taste             benutzen um zu bestätigen.

  3                         Taste benutzen um zu wählen:
                                                                                         Druckstoß Funktion ZU
          Druckstoß Funktion AUF

  4 Mit der Taste                zum Hauptmenü zurückkehren und
 drücken bis der Display zeigt

 Oder warten Sie 20 Sekunden für den Ruckkher zum Startposition.

       Verlangsamung

  Diese Funktion erlaubt die Verlangsamung des Flügels am Ende des Öffnung / Schließng laufes.

  1                         Tasten benutzen für die Menüauswahl, bis der Display zeigt:

  2 Taste             benutzen um zu bestätigen. 
 
  3                         Taste benutzen um zu wählen:
          Verlansamung ZU
          Verlangsamung AUF

  4 Mit der Taste                zum Hauptmenü zurückkehren und
 drücken bis der Display zeigt

 Oder warten Sie 20 Sekunden für den Ruckkher zum Startposition.
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Funkce DOBA SEPNUTÍ ZÁMKU

Pro použití pouze s volitelným elektrickým zámkem a modulem MEL04.  

 Tato funkce umožňuje motoru tlačit při maximálním výkonu na 1 sekundu při dokončení uzávěru, aby se zajistilo 
správné sepnutí elektrického zámku.

  1 Pomocí tlačítek přejděte na nabídku, dokud se na displeji nezobrazí:

  2 Stiskněte tlačítko     pro potvrzení.

  3 Pomocí tlačítek   pro výběr:
Funkce sepnutí zámku DEAKTIVOVÁNA OFF
Funkce sepnutí zámku AKTIVOVÁNA ON

  4 Stiskněte tlačítko              pro návrat do předchozího menu,
potom stiskněte znovu tlačítko dokud se na displeji nezobrazí:

nebo počkejte (20 sekund)) pro automatické ukončení programování.

Funkce SOFT START

Tato funkce aktivuje motory s plným výkonem po dobu 1 sekundydna začátku otevírání brány, aby překonala 
jakýkoliv počáteční odpor v důsledku nízkých teplot nebo prodloužené doby volnoběhu.

  1 Pomocí tlačítek přejděte na nabídku, dokud se na displeji nezobrazí:

  2 Stiskněte tlačítko     pro potvrzení.

  3 Pomocí tlačítek pro výběr:
Funkce SOFT START DEAKTIVOVÁNA OFF
Funkce SOFT START AKTIVOVÁNA ON

  4 Stiskněte tlačítko              pro návrat do předchozího menu,
potom stiskněte znovu tlačítko dokud se na displeji nezobrazí:

nebo počkejte (20 sekund)) pro automatické ukončení programování.

(parametr uložen))

(parametr uložen)

((parametr uložen))

Funkce RYCLHÉ ZAVÍRÁNÍ

  Tato funkce aktivuje rychlé zavření brány 2 sekuny po průchodu automobilu - před fotobuňkami.
   Pokud do 2 sekund od prvního kroku dorazí druhý automobil,  bude automaticky čekat na normální dobu 

pauzy nastavenou před automatickým opětovným uzavřením.

  1 Pomocí tlačítek přejděte na nabídku, dokud se na displeji nezobrazí:

  2 Stiskněte tlačítko     pro potvrzení.

  3 Pomocí tlačítek  pro výběr:
Funkce rychlé zavírání DEAKTIVOVÁNA OFF
Funkce rychlé zavírání AKTIVOVÁNA ON

  4 Stiskněte tlačítko              per tornare al menù precedente,
potom stiskněte znovu tlačítko dokud se na displeji nezobrazí: 

nebo počkejte (20 sekund)) pro automatické ukončení programování.

       LOCK PULSE Function 

      For use with ELECTRIC-LOCK and MEL04 optional module only.

  This setting makes the motors operate full power for 1 second when they are near 
  to closing to ensure lock returns to its striker plate.
 
  1 Use                                  buttons to move inside the menu, till the display shows:

  2 Press button                 to confirm.

  3 Use                                  buttons to select:
                                                                                          LOCK PULSE Function OFF
                                                                                          LOCK PULSE Function ON

  4 Press button                to go back to the top level menus, 
 then press button               again till the display shows: 

 or wait the timeout (20 seconds) to exit.

       START PULSE Function 

  This setting makes the motors operate full power for 1 second when starting opening to overcome 
  gate inertia due to cold weather or long inactivity.

  1 Use                                       buttons to move inside the menu, till the display shows:

  2 Press button                 to confirm.  

  3 Use                                     buttons to select:
                                                                                         START PULSE Function OFF
                                                                                         START PULSE Function ON

  4 Press button                to go back to the top level menus, 
 then press button               again till the display shows: 

 or wait the timeout (20 seconds) to exit.

       QUICK CLOSING Function 

  This setting makes the gate close 2 seconds after the car has gone through the photocells beam, without 
waiting for the entire pause time to elapse.

  If a second car arrives within the 2 seconds, the gate will wait the standard pause time before closing.

  1 Use                                   buttons to move inside the menu, till the display shows:

  2 Press button                to confirm. 

  3 Use                                     buttons to select:
                                                                                         QUICK CLOSING Function OFF
                                                                                         QUICK CLOSING Function ON
 
  4 Press button                to go back to the top level menus, 
 then press button               again till the display shows: 

 or wait the timeout (20 seconds) to exit.

       Fonction COUP en FERMETURE 

      Utiliser uniquement pour l’utilisation d’une ELECTRO SERRURRE avec le module optionnel MEL04:

  Cette fonction permet aux moteurs de fermer à pleine puissance pour 1 second avant de la fermeture complete
  pour assurer que l’electro serrure soit bien accroché.
 
  1 Utiliser                                  Dessus/Desous jusqu’à:

  2 Appuier sur              pour confirmer. 

  3 Utiliser                                  Dessus/Dessous pour selectionner:
                                                                                        Fonction COUP en FERMETURE DESACTIVE   OFF
                                                                                        Fonction COUP en FERMETURE ACTIVE    ON

  4 Appuier sur              pour returner au menu principales, 
 puis appuier sur                  jusqu'à:

 Ou attendre 20 seconds pour sortir automatiquement.

       Fonction COUP de DEMARRAGE

  Cette fonction permet aux moteurs de commencer à ouvrir à pleine puissance pour 1 second, 
  pour franchir la possible inertie du portail pendant l’hiver ou une période de longue inutilisation.

  1 Utiliser                                   Dessus/Desous jusqu’à:

  2 Appuier sur               pour confirmer. 

  3 Utiliser                                   Dessus/Dessous pour selectionner:
                                                                                       Fonction COUP de DEMARRAGE DESACTIVE  OFF
                                                                                       Fonction COUP de DEMARRAGE ACTIVE     ON

  4 Appuier sur              pour returner au menu principales, 
 puis appuier sur                  jusqu'à:

 Ou attendre 20 seconds pour sortir automatiquement.

       Fonction FERMETURE RAPIDE

  Avec cette fonction le portail commence à fermer 2 secondes après la voiture à passé les photocellules, 
  sans attendre le normal temps de pause pour l’inversion du mouvement.
  Le passage d’une deuxième voiture immediatement après la première, annulle la fonction, rétablissant le 

normale temps de pause pour l’inversion. 

  1 Utiliser                                   Dessus/Desous jusqu’à:

  2 Appuier sur               pour confirmer.  

  3 Utiliser                                  Dessus/Dessous pour selectionner:
                                                                                      Fonction FERMETURE RAPIDE DESACTIVE    OFF
                                                                                      Fonction FERMETURE RAPIDE ACTIVE    ON

  4 Appuier sur              pour returner au menu principales, 
 puis appuier sur                  jusqu'à:

 Ou attendre 20 seconds pour sortir automatiquement.

       Función IMPULSO FINAL CIERRE  

      Aplicable solo en instalaciónes con ELECTRO-CERRADURA y TARJETA MEL04 opcional.

  Esta función hace que los motores llegando a la posición de cierre trabajen a plena potencia durante 
  1 segundo, para asegurar el encaje correcto de la cerradura.
 
  1 Utilizar los botónes                                    para recorrer el menu, hasta visualizar:

  2 Presionar el botón           para confirmar.
 
  3 Utilizar los botónes                                     para seleccionar:
                                                                                          Función IMPULSO CIERRE OFF
                                                                                          Función IMPULSO CIERRE ON

  4 Presionar el botón                 para volver al menu principal, 
 Despues presionar el botón              otra vez hasta que el display visualize: 

 o esperar que el tiempo de pausa termine (20 segundos) para salir.

       Función IMPULSO INICIAL ABERTURA

  Esta función hace que los motores empezando abrir trabajen a plena potencia durante 1 segundo, 
y facilita la manobria que puede ser limitada por el frio o un largo período de inactividad.

  1 Utilizar los botónes                                    para recorrer el menu, hasta visualizar:

  2 Presionar el botón           para confirmar.

  3 Utilizar los botónes                                     para seleccionar:
                                                                                              Función IMPULSO INICIAL ABERTURA OFF
                                                                                              Función IMPULSO INICIAL ABERTURA ON

  4 Presionar el botón                 para volver al menu principal, 
 Despues presionar el botón              otra vez hasta que el display visualize: 

 o esperar que el tiempo de pausa termine (20 segundos) para salir.

       Función CIERRE RAPIDO

  Esta función hace que la puerta cierre 2 segundos despues al cortar el rayo de las fotocélulas, sin e
sperar el tiempo de pausa. 

  Si entretanto el rayo de las fotocélulas es cortado otra vez devido a un 
segundo coche por ejemplo, la puerta va respectar el tiempo de pausa estandard del cierre automatico.

  1 Utilizar los botónes                                    para recorrer el menu, hasta visualizar:

  2 Presionar el botón           para confirmar.

  3 Utilizar los botónes                                     para seleccionar:
                                                                                         Función CIERRE RAPIDO OFF
                                                                                         Función CIERRE RAPIDO ON

  4 Presionar el botón                 para volver al menu principal, 
 Despues presionar el botón              otra vez hasta que el display visualize: 

 o esperar que el tiempo de pausa termine (20 segundos) para salir.

       Schließungszeitschlag 

      Nur geeignet fur den Gebrauch mit Elektro-Schloß und MEL 04.

  Diese Funktion gibt den Antriebe volle Kraft für eine Sekunde vor der Schließung um ein besseres 
  Schnappen des Elektroschlosses zu erlauben.
 
  1                         Tasten benutzen für die Menüauswahl, bis der Display zeigt:

  2 Taste             benutzen um zu bestätigen. 
 
  3                         Taste benutzen um zu wählen:
                                                                                        Schließungszeitschlag Funktion ZU
        Schließungszeitschlag Funktion AUF

  4 Mit der Taste                zum Hauptmenü zurückkehren und
 drücken bis der Display zeigt

 Oder warten Sie 20 Sekunden für den Ruckkher zum Startposition.

      Startstoß 

  Diese Funktion gibt den Antrieb volle Kraft für eine Sekunde beim Betriebsanfang um den 
  Motorswiderstand wegen kaltem Wetter oder langer Pausenzeit zu überwinden.

  1                         Tasten benutzen für die Menüauswahl, bis der Display zeigt:

  2 Taste             benutzen um zu bestätigen. 
 
  3                         Taste benutzen um zu wählen:
                                                                                         Startstoß Funktion ZU
         Startstoß Funktion AUF

  4 Mit der Taste                zum Hauptmenü zurückkehren und
 drücken bis der Display zeigt

 Oder warten Sie 20 Sekunden für den Ruckkher zum Startposition.

       Schnelle Schließung  

  Diese Funktion läßt das Tor sich schließen 2 Sekunden nadem das Auto den Lichtschrankenstrahl 
überquert hat.

  Wenn ein zweites Auto über das Tor innerhalb 2 Sekunden fährt, wartet das Tor der Wartezeit 
entsprechend.

  1                         Tasten benutzen für die Menüauswahl, bis der Display zeigt:

  2 Taste             benutzen um zu bestätigen. 
 
  3                         Taste benutzen um zu wählen:
                                                                                        Schnelle Schließung Funktion ZU
        Schnelle Schließung Funktion AUF
 
  4 Mit der Taste                zum Hauptmenü zurückkehren und
 drücken bis der Display zeigt

 Oder warten Sie 20 Sekunden für den Ruckkher zum Startposition.
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Funkce JEDNO KŘÍDLO

 Povolte tuto funkci v případě jednokřídlé brány.

  1 Pomocí tlačítek přejděte na nabídku, dokud se na displeji nezobrazí:

  2 Stiskněte tlačítko               pro potvrzení.

  3 Pomocí tlačítek   pro výběr:
Funkce VYPNUTA OFF = obě křídla
Funkce ZAPNUTA ON = JEDNO KŘÍDLO 

  4 Stiskněte tlačítko              pro návrat do předchozího menu,
potom stiskněte znovu tlačítko dokud se na displeji nezobrazí: 

nebo počkejte (20 sekund)) pro automatické ukončení programování.

Funkce EXTERNÍHO TLAČÍTKA

   Tato funkce umožňuje použít dvě samostatná tlačítka pro otevírání a zavírání. 
Pokud je funkce samostatného tlačítka zapnutá (ON), je nutné připojit):
   - tlačítko spuštění START
   - tlačítko pro zavření kontaktu START PĚŠÍ

  1 Pomocí tlačítek přejděte na nabídku, dokud se na displeji nezobrazí:

  2 Stiskněte tlačítko     pro potvrzení. 

  3 Pomocí tlačítek pro výběr:
Funkce externího tlačítka DEAKTIVOVÁNA OFF
Funkce externího tlačítka  AKTIVOVÁNA ON 

  4 Stiskněte tlačítko              pro návrat do předchozího menu,
potom stiskněte znovu tlačítko dokud se na displeji nezobrazí: 

nebo počkejte (20 sekund)) pro automatické ukončení programování.

Funkce TEST MOTORU

  Tato funkce aktivuje rychlou zkoušku motoru, která zkontroluje, zda funguje správně na začátku
    každý manévr otevření / zavření.

  1 Pomocí tlačítek přejděte na nabídku, dokud se na displeji nezobrazí:

  2 Stiskněte tlačítko     pro potvrzení.

  3 Pomocí tlačítek  pro výběr:
Funkce TEST MOTORU DEAKTIVOVÁNA OFF

Funkce TEST MOTORU  AKTIVOVÁNA ON

  4 Stiskněte tlačítko              pro návrat do předchozího menu,
potom stiskněte znovu tlačítko dokud se na displeji nezobrazí: 

nebo počkejte (20 sekund)) pro automatické ukončení programování.

(parametr uložen)

(parametr uložen))

(parametr uložen))

       SINGLE LEAF Function 

  Enable this setting in case of  a single-leaf swing gate.

  1 Use                                   buttons to move inside the menu, till the display shows:

  2 Press button                to confirm.  

  3 Use                                  buttons to select:
                                                                                       SINGLE LEAF Function OFF 
                                                                                       SINGLE LEAF Function ON 

  4 Press button                to go back to the top level menus, 
 then press button               again till the display shows: 

 or wait the timeout (20 seconds) to exit.

       SEPARATE PUSH-BUTTONS Function 

  This allows to use to different push-buttons/controls for opening and closing. 
  To use this function, you need to wire:
  - opening  push-button/control to START terminals  
  - closing  push-button/control to PEDESTRIAN START terminals

  1 Use                                  buttons to move inside the menu, till the display shows:

  2 Press button                to confirm.  

  3 Use                                  buttons to select:
                                                                                     SEPARATE PUSH-BUTTONS Function OFF
                                                                                     SEPARATE PUSH-BUTTONS Function ON 

  4 Press button                to go back to the top level menus, 
 then press button               again till the display shows: 

 or wait the timeout (20 seconds) to exit.

       MOTORS TEST Function

   If this function is enabled, the control panel performs a quick start-up test 
   with the motors to make sure that they are in operation.

  1 Use                                  buttons to move inside the menu, till the display shows:

  2 Press button                 to confirm.

  3 Use                                    buttons to select:
                                                                                       MOTORS TEST Function OFF
                                                                                       MOTORS TEST Function ON
  
  4 Press button                to go back to the top level menus, 
 then press button               again till the display shows: 

 or wait the timeout (20 seconds) to exit.

       Fonction VANTAIL SINGLE 

  Habiliter cette fonction en cas d’un portail à un seul vantail.

  1 Utiliser                                  Dessus/Desous jusqu’à:

  2 Appuier sur              pour confirmer. 

  3 Utiliser                                  Dessus/Dessous pour selectionner:
                                                                                        Fonction OFF = VANTAIL SINGLE DESACTIVE
                                                                                        Fonction ON = VANTAIL SINGLE ACTIVE 

  4 Appuier sur              pour returner au menu principales, 
 puis appuier sur                  jusqu'à:

 Ou attendre 20 seconds pour sortir automatiquement.

       Fonction BOUTONS POUSSOIRS SEPARES

  Cette function permet d’utiliset de boutons de commande différents pour l’ouverture et la fermeture.  
  Pour utiliser cette function brancher:
  - Le bouton poussoir d’ouverture  au bornier de DEMARRAGE 
  - Le bouton poussoir de fermeture au bornier  de DEMARRAGE PIETON

  1 Utiliser                                  Dessus/Desous jusqu’à:

  2 Appuier sur              pour confirmer. 

  3 Utiliser                                 Dessus/Dessous pour selectionner:
                                                                           Fonction BOUTON POUSSOIRS SEPARE DESACTIVE   OFF
                                                                           Fonction BOUTON POUSSOIRS SEPARE ACTIVE    ON 

  4 Appuier sur              pour returner au menu principales, 
 puis appuier sur                  jusqu'à:

 Ou attendre 20 seconds pour sortir automatiquement.

       Fonction TEST MOTEURS

   Avec cette fonction active, la carte de gestion effectue un rapide test pour verifier le parfait etat 
   de fonctionnement des moteurs.

  1 Utiliser                                  Dessus/Desous jusqu’à:

  2 Appuier sur              pour confirmer. 

  3 Utiliser                                 Dessus/Dessous pour selectionner:
                                                                                     Fonction TEST MOTEURS DESACTIVE    OFF
                                                                                     Fonction TEST MOTEURS ACTIVE   ON

  4 Appuier sur              pour returner au menu principales, 
 puis appuier sur                  jusqu'à:

 Ou attendre 20 seconds pour sortir automatiquement.

       Función HOJA INDIVIDUAL

  Habilitar esta función en caso de puertas con 1 hoja

  1 Utilizar los botónes                                    para recorrer el menu, hasta visualizar:

  2 Presionar el botón           para confirmar.
 
  3 Utilizar los botónes                                     para seleccionar:
                                                                                                           Función HOJA INDIVIDUAL OFF 
                                                                                                           Función HOJA INDIVIDUAL ON  

  4 Presionar el botón                 para volver al menu principal, 
 Despues presionar el botón              otra vez hasta que el display visualize: 

 o esperar que el tiempo de pausa termine (20 segundos) para salir.

       Función PULSADORES SEPARADOS 

  Esta función permite de utilizar dos pulsadores distintos para la abertura y para el cierre.
  Para activar esta función, connectar:
  - el pulsador comando abertura  a las entradas de START 
  - el pulsador comando cierre a las entradas de START PEATONAL

  1 Utilizar los botónes                                    para recorrer el menu, hasta visualizar:

  2 Presionar el botón           para confirmar.
 
  3 Utilizar los botónes                                     para seleccionar:
                                                                                        PULSADORES SEPARADOS OFF
                                                                                        PULSADORES SEPARADOS ON 

  4 Presionar el botón                 para volver al menu principal, 
 Despues presionar el botón              otra vez hasta que el display visualize: 

 o esperar que el tiempo de pausa termine (20 segundos) para salir.

       Función TEST MOTORES

   Esta función habilita un test rapido de motores para comprobar el funcionamiento correcto 
 al inicio de cada maniobra de abertura/cierre

  1 Utilizar los botónes                                    para recorrer el menu, hasta visualizar:

  2 Presionar el botón           para confirmar.
 
  3 Utilizar los botónes                                     para seleccionar:
                                                                                         TEST MOTORES OFF
                                                                                         TEST MOTORES ON

  4 Presionar el botón                 para volver al menu principal, 
 Despues presionar el botón              otra vez hasta que el display visualize: 

 o esperar que el tiempo de pausa termine (20 segundos) para salir.

       Einzel-Flügel Funktion

  Diese Funktion im Fall einer Einzel-Flügel Benutzung wählen

  1                         Tasten benutzen für die Menüauswahl, bis der Display zeigt:

  2 Taste             benutzen um zu bestätigen. 
 
  3                         Taste benutzen um zu wählen:
                                                                                       Einzel-Flügel Funktion ZU
         Einzel-Flügel Funktion AUF 

  4 Mit der Taste                zum Hauptmenü zurückkehren und
 drücken bis der Display zeigt

 Oder warten Sie 20 Sekunden für den Ruckkher zum Startposition.

       SEPARATE SCHLÜSSELTASTER Funktion

  Man wird erlaubt separate Schlüsseltaster für Öffnung und Schließung zu benutzen:
  Damit Sie diese Funktion benutzen, sollten Sie verkabeln:
  - Öffnungsschlüsseltaster mit START Klemmbrett
  - Schliessungsschlüsseltaster mit Fußgänger START Klemmbrett

  1                         Tasten benutzen für die Menüauswahl, bis der Display zeigt:

  2 Taste             benutzen um zu bestätigen. 
 
  3                         Taste benutzen um zu wählen:
                                                                                      SEPARATE SCHLÜSSELTASTER Funktion ZU
        SEPARATE SCHLÜSSELTASTER Funktion AUF

  4 Mit der Taste                zum Hauptmenü zurückkehren und
 drücken bis der Display zeigt

 Oder warten Sie 20 Sekunden für den Ruckkher zum Startposition.

       MOTORTEST Funktion

   Wenn diese Funktion auf ist, durchführt die Steuerung einen schnellen Start-up Test um zu 
 prüfen, dass die beiden Motoren bewegungsfähig sind.

  1                         Tasten benutzen für die Menüauswahl, bis der Display zeigt:

  2 Taste             benutzen um zu bestätigen. 
 
  3                         Taste benutzen um zu wählen:
                                                                                        MOTORTEST Funktion ZU
                                                                                        MOTORTEST Funktion AUF
  
  4 Mit der Taste                zum Hauptmenü zurückkehren und
 drücken bis der Display zeigt

 Oder warten Sie 20 Sekunden für den Ruckkher zum Startposition.
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      Funkce DOKONČENÍ ZAVÍRÁNÍ - pouze motor 1 
Použijte tuto funkci pouze při automatickém programování

  Tato funkce umožňuje křídlu motoru 1 mírné uvolnění tlačné síly při zavírání brány
   aby se dokončil závěrečný manévr.

  1 Pomocí tlačítek přejděte na nabídku, dokud se na displeji nezobrazí:

2 Stiskněte tlačítko     pro potvrzení.

  3 Pomocí tlačítek   vyberte požadovanou úroveň pro dokončení manévru

4 Stiskněte tlačítko             pro návrat do předchozího menu,
potom stiskněte znovu tlačítko dokud se na displeji nezobrazí: 
nebo počkejte (20 sekund)) pro automatické ukončení programování.

Funkce DOKONČENÍ OTEVÍRÁNÍ - motor 1 a 2

Použijte tuto funkci pouze při automatickém programování 

  Tato funkce umožňuje oběma motorům uvolnit mírnou tlakovou sílu, aby
   brána dokončila manévr otevírání.

  1 Pomocí tlačítek přejděte na nabídku, dokud se na displeji nezobrazí:

  2 Stiskněte tlačítko     pro potvrzení.

  3 Pomocí tlačítek  zvolit úroveň dokončení otevírání.

  4 Stiskněte tlačítko              pro návrat do předchozího menu,
potom stiskněte znovu tlačítko dokud se na displeji nezobrazí: 

nebo počkejte (20 sekund)) pro automatické ukončení programování.

Funkce BLIKÁNÍ MAJÁKU

Tato funkce umožňuje zvolit typ výstupu pro připojení blikajícího signálu.

  1 Pomocí tlačítek přejděte na nabídku, dokud se na displeji nezobrazí:

  2 Stiskněte tlačítko     pro potvrzení.

  3 Pomocí tlačítek pro výběr:
Signál bliká (výchozí) 
Signál SVÍTÍ (LED)

  4 Stiskněte tlačítko              pro návrat do předchozího menu,
potom stiskněte znovu tlačítko dokud se na displeji nezobrazí: 

nebo počkejte (20 sekund)) pro automatické ukončení programování.

(parametr uložen))

(parametr uložen))

(OFF))

(max)

(min))

(parametr uložen)

(OFF))

(max))

(min))

      FINAL MOTOR RELEASE in CLOSING – Motor 1 only 

      Use only with the AUTOMATIC Programming mode -  

  This setting makes motor 1 to release the push a little bit once the gate is fully closed.

 
  1 Use                                   buttons to move inside the menu, till the display shows:

  2 Press button                to confirm. 

  3 Use                                    buttons to select the level of the FINAL MOTOR 1 RELEASE 
 when CLOSING:
                                                                                      

  4 Press button                to go back to the top level menus, 
 then press button               again till the display shows: 

 or wait the timeout (20 seconds) to exit.

      FINAL MOTORS RELEASE in OPENING – Motor 1 and 2

      Use only with the AUTOMATIC Programming mode - 

  This setting allows both motor to release a little bit the push once the gate is fully open.

  1 Use                                 buttons to move inside the menu, till the display shows:

  2 Press button                 to confirm. 

  3 Use                                   buttons to select the level of the FINAL MOTORS RELEASE when OPENING:
                                                                                       

 
  4 Press button                to go back to the top level menus, 
 then press button               again till the display shows: 

 or wait the timeout (20 seconds) to exit.

      FLASHING LIGHT mode selection

  Use this settings to select the signal mode of the falshing light according to the blinker model you have.

  1 Use                                  buttons to move inside the menu, till the display shows:

  2 Press button                 to confirm 

  3 Use                                   buttons to select:
                                                                                      BLINKING signal (Standard Flashing Light)
                                                                                              FIX signal (LED Flashing Light)

  4 Press button                to go back to the top level menus, 
 then press button               again till the display shows: 

 or wait the timeout (20 seconds) to exit.

(OFF)

(max)

(min)

(OFF)

(max)

(min)

      Fonction DECLENCHEMENT FINAL du MOTEUR en FERMETURE – seulement Moteur 1 

      Utiliser seulement avec la Programmation AUTOMATIQUE 

  Cette fonction permet au moteur 1 de reduire la puissance de la poussée une fois 
  que le portail est completement fermé.
 
  1 Utiliser                                  Dessus/Desous jusqu’à:

  2 Appuier sur              pour confirmer.

  3 Utiliser                                  Dessus/Dessous pour selectionner le niveau de REDUCTION 
  PUISSANCE de la poussée du MOTEUR 1 en FERMETURE
                                                                                        

  4 Appuier sur              pour returner au menu principales, 
 puis appuier sur                  jusqu'à:

 Ou attendre 20 seconds pour sortir automatiquement.

      Fonction DECLENCHEMENT FINAL du MOTEUR en OUVERTURE - Moteurs 1 et 2

      Utiliser seulement avec la Programmation AUTOMATIQUE 

  Cette fonction permet aux moteur 1 et 2 de reduire la puissance de la poussée une fois que le portail 
  est completement ouvert.

  1 Utiliser                                  Dessus/Desous jusqu’à:

  2 Appuier sur              pour confirmer. 

  3 Utiliser                                 Dessus/Dessous pour selectionner le niveau de REDUCTION 
 PUISSANCE de la poussée des MOTEURS 1 et 2 en OUVERTURE:
                                                                                       

  4 Appuier sur              pour returner au menu principales, 
 puis appuier sur                  jusqu'à:

 Ou attendre 20 seconds pour sortir automatiquement.

      Selectionner la modalité du CLIGNOTEMENT

  Utiliser cet fonction pour régler la typologie de signal lumineux selon la typologie de clignotant.

  1 Utiliser                                  Dessus/Desous jusqu’à:

  2 Appuier sur              pour confirmer.  

  3 Utiliser                                  Dessus/Dessous pour selectionner la typologie de signal:
                                                                                        CLIGNOTANT (Clignotants standard)
                                                                                       FIXE  (Clignotants à LED)

  4 Appuier sur              pour returner au menu principales, 
 puis appuier sur                  jusqu'à:

 Ou attendre 20 seconds pour sortir automatiquement.

(OFF)

(max)

(min)

(OFF)

(max)

(min)

      SUELTA FINAL MOTOR en CIERRE – solo Motor 1

      Aplicable solo con programación AUTOMATICA –  

  Esta función permite al motor 1 soltar un poco el empuje cuando la puerta está totalmente cerrada.

 
  1 Utilizar los botónes                                    para recorrer el menu, hasta visualizar:

  2 Presionar el botón           para confirmar. 

  3 Utilizar los botónes                               para seleccionar el nivel de suelta en CIERRE:
                                                                                        

  4 Presionar el botón                 para volver al menu principal, 
 Despues presionar el botón              otra vez hasta que el display visualize: 

 o esperar que el tiempo de pausa termine (20 segundos) para salir.

      SUELTA FINAL MOTOR en ABERTURA - Motor 1 y 2

      Aplicable solo con programación AUTOMATICA –

  Esta función permite ambos motores soltar un poco el empuje cuando la puerta está totalmente abierta.

  1 Utilizar los botónes                                    para recorrer el menu, hasta visualizar:

  2 Presionar el botón           para confirmar. 

  3 Utilizar los botónes                                     para seleccionar el nivel de suelta en ABERTURA:
                                                                                       

  4 Presionar el botón                 para volver al menu principal, 
 Despues presionar el botón              otra vez hasta que el display visualize: 

 o esperar que el tiempo de pausa termine (20 segundos) para salir.

      Selección MODO FUNCIONAMIENTO LAMPARA

  Esta función permite de seleccionar el tipo de luz conformemente al modelo de lampara:

  1 Utilizar los botónes                                    para recorrer el menu, hasta visualizar:

  2 Presionar el botón           para confirmar.
 
  3 Utilizar los botónes                                     para seleccionar:
                                                                                        Señal INTERMITENTE (standard)
                                                                         Señal FIJO (lampara con LED)

  4 Presionar el botón                 para volver al menu principal, 
 Despues presionar el botón              otra vez hasta que el display visualize: 

 o esperar que el tiempo de pausa termine (20 segundos) para salir.

(OFF)

(max)

(min)

(OFF)

(max)

(min)

      Motorentriegelung in Schlußphase – Nur Motor 1

      Nur mit automatischen Programmierung –           zu benutzen

  Diese Einstellung läßt den Motor ein bisschen beim vollen Schluß sich entriegeln.

 
  1                         Tasten benutzen für die Menüauswahl, bis der Display zeigt:

  2 Taste             benutzen um zu bestätigen.

  3                          Taste benutzen um zu wählen:
          Motorentriegelung in Schlußphase
                                                                                      

  4 Mit der Taste                zum Hauptmenü zurückkehren und
 drücken bis der Display zeigt

 Oder warten Sie 20 Sekunden für den Ruckkher zum Startposition.

      Motorentriegelung in in Öffnungsphase - Motore 1 und 2

      Nur mit automatischen Programmierung –            zu benutzen 

  Diese Einstellung läßt die beiden Motore ein bisschen bei voller Öffnung sich entriegeln.

  1                         Tasten benutzen für die Menüauswahl, bis der Display zeigt:

  2 Taste             benutzen um zu bestätigen. 

  3                        Taste benutzen um zu wählen:
          Motorentriegelung in in Öffnungsphase
                                                                                    

  4 Mit der Taste                zum Hauptmenü zurückkehren und
 drücken bis der Display zeigt

 Oder warten Sie 20 Sekunden für den Ruckkher zum Startposition.

      Wahl der Blinklampenanleitung

  Diese Einstellung benutzen um um die Blinklampenanleitung zu wählen

  1                        Tasten benutzen für die Menüauswahl, bis der Display zeigt:

  2 Taste             benutzen um zu bestätigen.

  3                          Taste benutzen um zu wählen:       
                                                                                      BLINKING signal (Standard Flashing Light)
                                                                                              FIX signal (LED Flashing Light)

  4 Mit der Taste                zum Hauptmenü zurückkehren und
 drücken bis der Display zeigt

 Oder warten Sie 20 Sekunden für den Ruckkher zum Startposition.

(ZU)

(max)

(min)

(ZU)

(max)

(min)
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NASTAVENÍ PŘÍMÉHO OVLÁDÁNÍ BRÁNY
  Toto nastavení můžete použít, když chcete mít možnost ovlivnit otevírání/zavírání na přímo. Brána se 

OTEVÍRÁ/ZAVÍRÁ jen pokud je stisknuto a drženo tlačítko na dálkovém ovládání, jakmile tlačítko uvolníte brána 
zastaví OTEVÍRÁNÍ/ZAVÍRÁNÍ.
  Aby toto fungovalo, je zapotřebí rozdělit následující:

START konektor                                  tlačítko OTEVÍRÁNÍ 
PĚŠÍ START konektor                          tlačítko ZAVÍRÁNÍ 

  Pokud je tato funkce zapnutá, veškeré rádiové příkazy budou ignorovány. Bezpečnostní lišty, fotobuňky aj. 
nefungují

  1 Použijte    tlačítka uvnitř menu, dokud se nezobrazí:

  2 Stiskněte  pro potvrzení 

  3 Použijte  tlačítka pro výběr:
režim STANDARDNÍ otevírání/zavírání 
režim PŘÍMÉHO OVLÁDÁNÍ otevírání/zavírání

  4  k návratu do hlavního menu, Stiskněte tlač.               
poté stiskněte  znovu než se zobrazí: 

nebo počkejte, než vyprší čas (20 sekund)) k ukončení.
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....

(OFF))

....
(max))

PAUZA pro AUTOMATICKÉ ZAVÍRÁNÍ
  V tomto menu můžete nastavit čas pauzyy před automatickým zavíráním vrat (mezi 0 až 99 sekund).

  1 Použijte tlač.

  2   pro potvrzení. 

  3   pro výběr potřebného času před automatický zavřením brány:

  4 
Poté znovu stiskněte tlačítko

Pauza pro automatick zavrn pro CHODCE
V tomto menu můžete nastavit čas pauzy před automatickým zavíráním s funkcí pro 

chodce (mezi 00až  99 sekund)).

  1 Použijte tlač.

  2   pro potvrzení. 

  3  vyberte délku pauzy před automatickým zavíráním Pomocí tlačítek
 pro chodce:

  4 
Poté znovu stiskněte tlačítko

(OFF))

(max)

(parametr uložen))

4.5    menu ČASOVÁNÍ 
Pomocí tohoto menu pro jemnou úpravu časování provozu a pro nastavení pauzy pro 

automatické zavírání.

a pomocí tlač. vyberte menu   

pro vstup do menu ČASOVÁNÍ: displej zobrazí Poté stiskněte tlačítko              

Pomocí tlač. vyberte požadované podmenu.

PRACOVNÍ DOBA
Pracovní doba (nebo stav NOUZE)) 120 sekund. 
V případě nefunkčnosti stav LIMIT

pro návrat do předchozího menu,

pro návrat do předchozího menu,
  dokud se na displeji neobjeví:

  dokud se na displeji neobjeví: (parametr uložen))

nebo počkejte (20 sekund)) dokud se automaticky neukončí programování.

nebo počkejte (20 sekund)) dokud se automaticky neukončí programování.

Stiskněte tlač. 

Stiskněte tlač. 

Stiskněte tlač. 

Stiskněte tlač. 

procházejte menu, dokud se na displeji nezobrazí:

procházejte menu, dokud se na displeji nezobrazí:

Stiskněte tlač. 

Použijte tlač.

DSTEC
HN

IK.C
Z
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....

(OFF))

....
(max))

(max))

....

ČASOVÁ PAUZA pro automatické ZAVÍRÁNÍ

  Pomocí této nabídky nastavte dobu pauzy před automatickým opětovným uzavřením vrat
   (mezi  0 až 99 sekundami).

  1 Pomocí tlačítek přejděte na nabídku, dokud se na displeji nezobrazí:

  2 Stiskněte tlačítko     pro potvrzení.

  3 Pomocí tlačítek   pro výběr pauzy před automatickým uzavřením brány.

  4 Stiskněte tlačítko              k návratu do předchozího menu,
potom stiskněte znovu tlačítko dokud se na displeji nezobrazí:

nebo počkejte (20 sekund)) pro automatické ukončení programování.

ČASOVÁ PAUZA pro automatické ZAVÍRÁNÍ CHODEC / PĚŠÍ

  Tato nabídka slouží k nastavení doby pauzy před automatickým opětovným zavřením
   s funkcí chodec - pěší (mezi  0 až 99 sekundami).

  1 Pomocí tlačítek přejděte na nabídku, dokud se na displeji nezobrazí:

  2 Stiskněte tlačítko    pro potvrzení.

  3 Pomocí tlačítek  pro výběr pauzy před automatickým opětovným uzavřením :

  4 Stiskněte tlačítko              k návratu do předchozího menu,
potom stiskněte znovu tlačítko dokud se na displeji nezobrazí:

nebo počkejte (20 sekund)) pro automatické ukončení programování.

Pracovní  doba -motor 1

   Tato nabídka slouží k nastavení doby otevření- zavření motoru 

1. Použijte toto nastavení pouze pro programování SEKVENČNÍ

  1 Pomocí tlačítek přejděte na nabídku, dokud se na displeji nezobrazí:

  2 Stiskněte tlačítko     pro potvrzení.

  3 Pomocí tlačítek   snížení - prodloužení pracovní doby motoru 1.

  4 Stiskněte tlačítko              k návratu do předchozího menu,
potom stiskněte znovu tlačítko dokud se na displeji nezobrazí:

nebo počkejte (20 sekund)) pro automatické ukončení programování.

(OFF))

(max))

(parametr uložen))

(parametr uložen)))

(parametr uložen))

      AUTOMATIC CLOSING Pause time

  Use this menu set the pause time for the Automatic Closing (from 0 to 99 seconds).

  1 Use                                  buttons to move inside the menu, till the display shows:

  2 Press button                to confirm. 

  3 Use                                 buttons to set the pause time for automatic closing:

  4 Press button                to go back to the top level menus, 
 then press button               again till the display shows: 

 or wait the timeout (20 seconds) to exit.

       PEDESTRIAN AUTOMATIC CLOSING Pause time

  Use this menu set the pause time for the Pedestrian Automatic Closing (from 0 to 99 seconds).

  1 Use                                    buttons to move inside the menu, till the display shows:

  2 Press button               to confirm. 

  3 Use                                   buttons to set the pause time for Pedestrian automatic closing:

  4 Press button                to go back to the top level menus, 
 then press button               again till the display shows: 

 or wait the timeout (20 seconds) to exit.

       OPERATING TIME – Motor 1

   Use this menu to adjust Motor 1 opening/closing.

     Use only with the SEQUENTIAL Programming mode -

  1 Use                                     buttons to move inside the menu, till the display shows:

  2 Press button                 to confirm. 

  3 Use                                       buttons to reduce/increase Motor 1 operating time:

  4 Press button                to go back to the top level menus, 
 then press button               again till the display shows: 

 or wait the timeout (20 seconds) to exit.

(OFF)

(max)

      Temps de pause FERMETURE AUTOMATIQUE

  Utiliser cet pour régler le temps de pause  pour la FERMETURE AUTOMATIQUE (de 0 à 99 secondes).

  1 Utiliser                                  Dessus/Desous jusqu’à:

  2 Appuier sur              pour confirmer.

  3 Utiliser                                  Dessus/Dessous pour selectionner le temps de pause 
 pour la fermeture automatique:

  4 Appuier sur              pour returner au menu principales, 
 puis appuier sur                  jusqu'à:

 Ou attendre 20 seconds pour sortir automatiquement.

       Temps de pause FERMETURE PIETONNE AUTOMATIQUE

  Utiliser cet pour régler le temps de pause  pour la FERMETURE PIETONNE 
  AUTOMATIQUE (de 0 à 99 secondes).

  1 Utiliser                                  Dessus/Desous jusqu’à:

  2 Appuier sur              pour confirmer. 

  3 Utiliser                                  Dessus/Dessous pour selectionner le temps de pause 
 pour la fermeture automatique pietonne:

  4 Appuier sur              pour returner au menu principales, 
 puis appuier sur                  jusqu'à:

 Ou attendre 20 seconds pour sortir automatiquement.

       TEMPS DE TRAVAIL  – Moteur 1

   Utiliser cet menu pour régler le temps d’ouverture/fermeture du moteur 1.

     Utiliser uniquement avec la programmation SEQUENTIELLE 

  1 Utiliser                                  Dessus/Desous jusqu’à:

  2 Appuier sur              pour confirmer.

  3 Utiliser                                  Dessus/Dessous pour augmenter/réduir le temps de travail du Moteur 1:

  4 Appuier sur              pour returner au menu principales, 
 puis appuier sur                  jusqu'à:

 Ou attendre 20 seconds pour sortir automatiquement.

(OFF)

(max)

      Tiempo de pausa CIERRE AUTOMATICO

  Esta función permite ajustar el tiempo de pausa del cierre automatico (de 0 a 99 segundos).

  1 Utilizar los botónes                                    para recorrer el menu, hasta visualizar:

  2 Presionar el botón           para confirmar. 

  3 Utilizar los botónes                                      para establecer el tiempo de 
 pauso del cierre automatico:

  4 Presionar el botón                 para volver al menu principal, 
 Despues presionar el botón              otra vez hasta que el display visualize: 

 o esperar que el tiempo de pausa termine (20 segundos) para salir.

       Tiempo de pausa CIERRE PEATONAL

  Esta función permite ajustar el tiempo de pausa del cierre peatonal (de 0 a 99 segundos).

  1 Utilizar los botónes                                    para recorrer el menu, hasta visualizar:

  2 Presionar el botón           para confirmar. 

  3 Utilizar los botónes                                    para establecer el tiempo de pauso del cierre peatonal:

  4 Presionar el botón                 para volver al menu principal, 
 Despues presionar el botón              otra vez hasta que el display visualize: 

 o esperar que el tiempo de pausa termine (20 segundos) para salir.

       TIEMPO DE TRABAJO – Motor 1

   Utilizar este menu para ajustar el tiempo de abertura y cierre del Motor 1.

     Aplicable solo con programación MANUAL - 

  1 Utilizar los botónes                                    para recorrer el menu, hasta visualizar:

  2 Presionar el botón           para confirmar. 

  3 Utilizar los botónes                                    para reducir/aumentar el tiempo de trabajo del Motor 1:

  4 Presionar el botón                 para volver al menu principal, 
 Despues presionar el botón              otra vez hasta que el display visualize: 

 o esperar que el tiempo de pausa termine (20 segundos) para salir.

(OFF)

(max)

      Autoschluss Pausenzeit

  Dieses Menü kann benutzt werde um die Zeit für den automatischen Schluss zu regeln 
 (von 0 bis zu 99 Sekunden)

  1                           Tasten benutzen für die Menüauswahl, bis der Display zeigt:

  2 Taste             benutzen um zu bestätigen.
 
  3                          Taste benutzen um die Pausenzeit des Autoschlusses zu regeln:

  4 Mit der Taste                zum Hauptmenü zurückkehren und
 drücken bis der Display zeigt

 Oder warten Sie 20 Sekunden für den Ruckkher zum Startposition.

        Fußgänger automatische Schliessung - Wartezeit

  Dieses Menü um die Wartezeit für Fußgänger automatische Schließung benutzen (von 0 bis 99 Sekunden)

  1                           Tasten benutzen für die Menüauswahl, bis der Display zeigt:

  2 Taste             benutzen um zu bestätigen.

  3                           Taste benutzen um die Pausenzeit des Fußgänger-Autoschlusses zu regeln:

  4 Mit der Taste                zum Hauptmenü zurückkehren und
 drücken bis der Display zeigt

 Oder warten Sie 20 Sekunden für den Ruckkher zum Startposition.

       Arbeitszeit – Motor 1

   Dieses Menü benutzen um die Öffnung – Schließung des Motors 1 zu regeln

     Nur mit sequenziellen Programmierung                zu benutzen

  1                           Tasten benutzen für die Menüauswahl, bis der Display zeigt:

  2 Taste             benutzen um zu bestätigen.

  3 Use                                       buttons to reduce/increase Motor 1 operating time:

  4 Mit der Taste                zum Hauptmenü zurückkehren und
 drücken bis der Display zeigt

 Oder warten Sie 20 Sekunden für den Ruckkher zum Startposition.

(ZU)

(max)
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Pracovní doba -motor 2

   Tato nabídka slouží k nastavení doby otevření - zavření motoru 

2. Použijte toto nastavení pouze pro programování SEKVENČNÍ           . 

  1 Pomocí tlačítek přejděte na nabídku, dokud se na displeji nezobrazí:

  2 Stiskněte tlačítko     pro potvrzení.

  3 Pomocí tlačítek    snížení - prodloužení pracovní doby motoru 2

  4 Stiskněte tlačítko              pro návrat do předchozího menu,
potom stiskněte znovu tlačítko dokud se na displeji nezobrazí:

nebo počkejte (20 sekund)) pro automatické ukončení programování.

ČAS ZPOMALENÍ - Motor 1

Pomocí této nabídky můžete změnit dobu zpomalení otevření/zavření motoru 1
   (mezi 1 a 100 sekundami)).

Použijte toto nastavení pouze pro programování SEKVENČNÍ          .

 Chcete-li provést toto nastavení, ujistěte se, že funkce ZPOMALENÍ v nabídce 
 SPECIÁLNÍ FUNKCE         je nastaveno         =        =       ZPOMALENÍ

  1 Pomocí tlačítek přejděte na nabídku, dokud se na displeji nezobrazí:

  2 Stiskněte tlačítko               pro potvrzení. 

  3 Pomocí tlačítek ke snížení / prodloužení doby zpomalení motoru křídla 1:

  4 Stiskněte tlačítko              pro návrat do předchozího menu,
potom stiskněte znovu tlačítko dokud se na displeji nezobrazí:

nebo počkejte (20 sekund)) pro automatické ukončení programování.

(max))

(OFF))

(max))

(min))

(parametr uložen))

((parametr uložen)

       OPERATING TIME – Motor  2

   Use this menu to adjust Motor 1 opening/closing.

    Use only with the SEQUENTIAL Programming mode            . 

  1 Use                                     buttons to move inside the menu, till the display shows:

  2 Press button                 to confirm. 

  3 Use                                    buttons to reduce/increase Motor 2 operating time:
                                                                                        

 
  4 Press button                to go back to the top level menus, 
 then press button               again till the display shows: 

 or wait the timeout (20 seconds) to exit.

      DECELERATION TIME – Motor 1

  Use this setting to adjust opening/closing deceleration time for Motor 1 (from 1 to 10 seconds).

   Use only with the SEQUENTIAL Programming mode            .

  Before adjusting this setting, please make sure that parameter              in             FUNCTIONS menu is: 
             =         Deceleration ON
 
  1 Use                                    buttons to move inside the menu, till the display shows:

  2 Press button             to confirm.  

  3 Use                                    buttons to reduce/increase Motor 1 deceleration time:
                                                                                       

  4 Press button                to go back to the top level menus, 
 then press button               again till the display shows: 

 or wait the timeout (20 seconds) to exit.

(max)

(OFF)

(max)

(min)

       TEMPS DE TRAVAIL - Moteur 2

   Utiliser cet menu pour régler le temps d’ouverture/fermeture du moteur 2

    Utiliser uniquement avec la programmation SEQUENTIELLE             . 

  1 Utiliser                                  Dessus/Desous jusqu’à:

  2 Appuier sur              pour confirmer. 

  3 Utiliser                                   Dessus/Dessous pour augmenter/réduir l
 e temps de travail du Moteur 2:
                                                                                    

  4 Appuier sur                 pour returner au menu principales, 
 puis appuier sur                     jusqu'à:

 Ou attendre 20 seconds pour sortir automatiquement.

      RALENTISSEMENT - Moteur 1

  Utiliser cet menu pour régler le temps de ralentissement en ouverture/fermeture du moteur 1 
  (de 1 à 10 secondes).

    Utiliser uniquement avec la programmation SEQUENTIELLE            .

  Avant de proceder au réglage, faire attention que le paramètre             dans le menu fonctions 
  soit:             =      RALENTISSEMENT ACTIVE

  1 Utiliser                                  Dessus/Desous jusqu’à:

  2 Appuier sur              pour confirmer.

  3 Utiliser                                   Dessus/Dessous pour augmenter/réduir 
 le temps de ralentissement du Moteur 1:
                                                                                      

  4 Appuier sur                 pour returner au menu principales, 
 puis appuier sur                     jusqu'à:

 Ou attendre 20 seconds pour sortir automatiquement.

(max)

(OFF)

(max)

(min)

       TIEMPO DE TRABAJO – Motor  2

   Utilizar este menu para ajustar el tiempo de abertura y cierre del Motor 2.

    Aplicable solo con programación MANUAL –            . 

  1 Utilizar los botónes                                    para recorrer el menu, hasta visualizar:

  2 Presionar el botón           para confirmar. 

  3 Utilizar los botónes                                   para reducir/aumentar el tiempo de trabajo del Motor 2:
                                                                                        

  4 Presionar el botón                 para volver al menu principal, 
 Despues presionar el botón              otra vez hasta que el display visualize: 

 o esperar que el tiempo de pausa termine (20 segundos) para salir.

      Tiempo DECELERACION – Motor 11

  Utilizar este menu para ajustar el tiempo de deceleración del Motor 1 en abertura y cierre 
  (de 0 a 10 segundos).

   Aplicable solo con programación MANUAL –             .

  Antes de confirmar esta función asegurarse que el parametro             del menu             FUNCIONES 
  está en             =     Deceleration ON

  1 Utilizar los botónes                                    para recorrer el menu, hasta visualizar:

  2 Presionar el botón           para confirmar. 

  3 Utilizar los botónes                                 para reducir/aumentar el tiempo de decelaración 
 del Motor 1.
                                                                                      

  4 Presionar el botón                 para volver al menu principal, 
 Despues presionar el botón              otra vez hasta que el display visualize: 

 o esperar que el tiempo de pausa termine (20 segundos) para salir.

(max)

(OFF)

(max)

(min)

       Arbeitszeit – Motor 2

   Dieses Menü benutzen um die Öffnung – Schließung des Motors 2  zu regeln

    Nur mit sequenziellen Programmierung             zu benutzen 

  1                           Tasten benutzen für die Menüauswahl, bis der Display zeigt:

  2 Taste             benutzen um zu bestätigen. 

  3                           Tasten benutzen um zu verringern / erhöhen die Arbeitszeit des Motors 2:
                                                                                        

 
  4 Mit der Taste                zum Hauptmenü zurückkehren und
 drücken bis der Display zeigt

 Oder warten Sie 20 Sekunden für den Ruckkher zum Startposition.

      Verlangsamungszeit – Motor 1

  Dieses Menü benutzen um die Verlangsamungszeit des Antriebs 1 während Öffnung / Schließung zu regeln 
(von 1 bis 10 Sekunden)

   Nur mit sequenziellen Programmierung              zu benutzen

  Vor der Regelung, versischern Sie sich dass Parameter              in              Funktionen ist:            =                 
 Verlangsamung AUF 
 
  1                           Tasten benutzen für die Menüauswahl, bis der Display zeigt:

  2 Taste             benutzen um zu bestätigen.  

  3                          Tasten benutzen um zu verringern / erhöhen die 
                                                       Verlangsamungszeit des Antriebs 1:

                                                                                   

  4 Mit der Taste                zum Hauptmenü zurückkehren und
 drücken bis der Display zeigt

 Oder warten Sie 20 Sekunden für den Ruckkher zum Startposition.

(max)

(ZU)

(max)

(min)
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ČAS ZPOMALENÍ - Motor 2

  Pomocí této nabídky můžete změnit zpomalení otevření -/zavření motoru 
    (mezi 1 a 100 sekundami)).

Použijte toto nastavení pouze pro programování SEKVENČNÍ             .

  Chcete-li provést toto nastavení, ujistěte se, že funkce ZPOMALENÍ v nabídce 
 SPECIÁLNÍ FUNKCE         je nastaveno                  ==       ZPOMALENÍ

  1 Pomocí tlačítek přejděte na nabídku, dokud se na displeji nezobrazí:

  2 Stiskněte tlačítko     pro potvrzení.

  3 Pomocí tlačítek     ke snížení / prodloužení doby zpomalení motoru křídla 2:

  4 Stiskněte tlačítko              pro návrat do předchozího menu,
potom stiskněte znovu tlačítko dokud se na displeji nezobrazí:

nebo počkejte (20 sekund)) pro automatické ukončení programování.

(OFF))

....

ČAS OTEVŘENÍ PRO CHODCE

  pomocí této nabídky nastavíte čas manévru motoru 1 pro otevření chodce
   (lze nastavit mezi  00a 200 sekundami)).

  1 Pomocí tlačítek   přejděte na nabídku, dokud se na displeji nezobrazí:

  2 Stiskněte tlačítko     pro potvrzení.

  3 Pomocí tlačítek    zvolit pracovní dobu pro otevření PRO pěší/chodce:

  4 Stiskněte tlačítko              pro návrat do předchozího menu,
potom stiskněte znovu tlačítko dokud se na displeji nezobrazí:

nebo počkejte (20 sekund)) pro automatické ukončení programování.

(úplné otevření)

(min))

(max)

(min))

(max))

(parametr uložen)))

((parametr uložen))

       DECELERATION TIME - Motor 2

   Use this setting to adjust opening/closing deceleration time for Motor 2 (from 1 to 10 seconds).

    Use only with the SEQUENTIAL Programming mode            .

  Before adjusting this setting, please make sure that parameter               in              FUNCTIONS menu is: 
             =      Deceleration ON  
 
  1 Use                                     buttons to move inside the menu, till the display shows::

  2 Press button                 to confirm. 

  3 Use                           buttons to reduce/increase Motor 2 deceleration time:
                                                                             
           

  4 Press button                to go back to the top level menus, 
 then press button               again till the display shows: 

 or wait the timeout (20 seconds) to exit.

(OFF)

....

       PEDESTRIAN OPENING TIME

  Use this setting to adjust operating time for Pedestrian Opening for Motor 1 (from 1 to 20 seconds).

  1 Use                                     buttons to move inside the menu, till the display shows:

  2 Press button                to confirm. 

  3 Use                                      buttons to set Motor 1 Pedestrian opening time:

  4 Press button                to go back to the top level menus, 
 then press button               again till the display shows: 

 or wait the timeout (20 seconds) to exit.

(total opening)

(min)

(max)

(min)

(max)

       RALENTISSEMENT - Moteur 2

   Utiliser cet menu pour régler le temps de ralentissement en ouverture/fermeture du moteur 2 
   (de 1 à 10 secondes).

    Utiliser uniquement avec la programmation SEQUENTIELLE            .

  Avant de proceder au réglage, faire attention que le paramètre                dans le menu fonctions 
  soit:            =     RALENTISSEMENT ACTIVE 
 
  1 Utiliser                                  Dessus/Desous jusqu’à:

  2 Appuier sur              pour confirmer. 

  3 Utiliser                                 Dessus/Dessous pour augmenter/réduir 
 le temps de ralentissement du Moteur 2:
                                                                         
        

  4 Appuier sur                 pour returner au menu principales, 
 puis appuier sur                     jusqu'à:

 Ou attendre 20 seconds pour sortir automatiquement.

(OFF)

....

       TEMPS D’OUVERTURE PIETONNE

  Utiliser cet menu pour régler le temps d’ouverture piétonne du moteur (de 1 à 20 secondes).

  1 Utiliser                                  Dessus/Desous jusqu’à:

  2 Appuier sur              pour confirmer. 

  3 Utiliser                                  Dessus/Dessous pour régler 
 le temps d’ouverture piétonne du Moteur 1:

  4 Appuier sur                 pour returner au menu principales, 
 puis appuier sur                     jusqu'à:

 Ou attendre 20 seconds pour sortir automatiquement.

(Ouverture 
complète)

(min)

(max)

(min)

(max)

       Tiempo DECELERACION - Motor 2

   Utilizar este menu para ajustar el tiempo de deceleración del Motor 2 en abertura y cierre 
   (de 0 a 10 segundos).

    Aplicable solo con programación MANUAL -            .

  Antes de confirmar esta función asegurarse que el parametro              del menu            FUNCIONES 
  está en             =     Deceleration ON 
 
  1 Utilizar los botónes                                    para recorrer el menu, hasta visualizar:

  2 Presionar el botón           para confirmar.  

  3 Utilizar los botónes                                  para reducir/aumentar el tiempo de decelaración del Motor 2
                                                                             
           

  4 Presionar el botón                 para volver al menu principal, 
 Despues presionar el botón              otra vez hasta que el display visualize: 

 o esperar que el tiempo de pausa termine (20 segundos) para salir.

(OFF)

....

       TIEMPO ABERTURA PEATONAL

  Utilizar este menu para ajustar el tiempo de abertura peatonal del motor 1  
  (de 0 a 20 segundos).

  1 Utilizar los botónes                                    para recorrer el menu, hasta visualizar:

  2 Presionar el botón           para confirmar.  

  3 Utilizar los botónes                                   para establecer el tiempo de abertura peatonal del Motor 1:

  4 Presionar el botón                 para volver al menu principal, 
 Despues presionar el botón              otra vez hasta que el display visualiza: 

 o esperar que el tiempo de pausa termine (20 segundos) para salir.

(abertura total)

(min)

(max)

(min)

       Verlangsamungszeit – Motor 2

   Dieses Menü benutzen um die Verlangsamungszeit des Antriebs 2 während Öffnung / Schließung 
   zu regeln (von 1 bis 10 Sekunden)

    Nur mit sequenziellen Programmierung               zu benutzen.

  Vor der Regelung, versischern Sie sich dass Parameter               in             Funktionen ist:               =
  Verlangsamung AUF 
 
  1                           Tasten benutzen für die Menüauswahl, bis der Display zeigt:

  2 Taste             benutzen um zu bestätigen.

  3                           Tasten benutzen um zu verringern / erhöhen die Verlangsamungszeit 
           des Antriebs 2
                                                                                        

  4 Mit der Taste                zum Hauptmenü zurückkehren und
 drücken bis der Display zeigt

 Oder warten Sie 20 Sekunden für den Ruckkher zum Startposition.

(ZU)

....

       Fußgänger-Öffnungszeit

  Dieses Einsetzen benutzen für die Regelung der Fußgängersöffnung für den Antrieb 1 (von 1 bis 20 Sekunden)

  1                           Tasten benutzen für die Menüauswahl, bis der Display zeigt:

  2 Taste             benutzen um zu bestätigen.

  3                            Tasten benutzen um den Antriebe 1 für die Fußgängersöffnung einzusetzen:

  4 Mit der Taste                zum Hauptmenü zurückkehren und
 drücken bis der Display zeigt

 Oder warten Sie 20 Sekunden für den Ruckkher zum Startposition.

(total opening)

(min)

(max)

(min)

(max)
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Menù 4.6 Připojení přídavných zařízení

Nastavení přídavných zařízení (např. Kontrolní a bezpečnostní doplňky). 

a použijte k vybrání položky , Stiskněte tl. 

poté stiskněte tl.  ke vstupu do menu přídavných zařízení: Ukáže se  

Použijte tlačítka k posouvání se v menu: 

Bezpečnostní STOP tlačítko

1 Pomocí tlačítek se pohybujte v menu dokud se neukáže: 

2 Stiskněte K potvrzení. 

3 Použijte tlačítko k výběru: 

Tlačítko vstupu STOP – Deaktivace 

Tlačítko vstupu STOP - Aktivace 

4 Stiskněte tl. 

then press button 

K návratu do menu, opětovným 

stiskem se zobrazí: 

Nebo vyčkejte, než vyprší časový limit (20 sekund).

 Fotobuňky vstup při zavření 

1 Stiskněte tlačítka pro pohyb v menu dokud se neukáže: 

2 Stiskněte tl. K potvrzení 

3 Použijte tlačítka k pohybu v menu: 

Vstup fotobuňka při zavření - Deaktivace 

Vstup fotobuňka při zavření - 

Aktivace (citlivost NC) 

8K2 Aktivace citlivosti 

4 Stiskněte tl.        K návratu zpět, při opětovném 

stisknutí se zobrazí: 

Nebo vyčkejte než vyprší časový limit (20 sekund) 

24 

 Fotobuňky vstup při otevření 

1 Pomocí těchto tlačítek se pohybujte v menu dokud se Vám nezobrazí: 

2 Stisněte tl.- Pro potvrzení 

3 Pro volbu použijte
Otevření fotobuněk/Bezpečnostní – deaktivace 

Otevření fotobuněk - Aktivace 

Standardní citlivost (NC kontakt) - Aktivace 

8K2 citlivost - Aktivace 

4  Stiskněte tl. 

 Poté stiskněte 

pro návrat do menu 

         znovu, dokud se nezobrazí: 

Nebo vyčkejte, než vyprší časový limit (20 sekund).
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5. Odstraňování problémů

Displej PROBLÉM  MOŽNÁ PŘÍČINA ŘEŠENÍ 

DISPLAY

VYPNUT 

Ztráta napájení Zkontrolujte hlavní přívod napájení 

Spálené pojistky Vyměňte pojistky 

Transformátor Zkontrolujte všechna připojení a VSTUPNÍ/VÝSTUPNÍ napětí 

ZAVÍRÁNÍ 

FOTOBUNĚK 

Nesoulad fotobuněk Zkontrolujte vysílač a přijímač pozice/připojení 

Překážka narušující 

paprsek fotobuněk 
Zkontrolujte a odstraňte překážku. Zkontrolujte take čočku fotobuněk a 

odstraňte veškeré nečistoty nebo usazeniny. 

Nesprávné zapojení Zkontrolujte veškerá připojení dle diagramu 

Fotobuňka není napájena Zkontrolujte napájení a napětí jak na přijímači, tak u vysílače 

fotobuněk.  

Zavírání fotobuněk není připojeno Připojte fotobuňky, nebo deaktivujte příslušný parametr (dle odstavce 

3.6.1) 

OTEVÍRÁNÍ 

FOTOBUN

ĚK 

Nesoulad fotobuněk Zkontrolujte vysílač a přijímač pozice/připojení 

Překážka narušující 

paprsek 

Zkontrolujte a odstraňte překážku. Zkontrolujte take čočku fotobuněk a 
odstraňte veškeré nečistoty nebo usazeniny. 

Nesprávné zapojení Zkontrolujte veškerá připojení dle diagramu 

Fotobuňky nejsou zapnuty Zkontrolujte napájení a napětí jak na přijímači, tak u vysílače 

fotobuněk. 

Otevírání fotobuněk není 
připojeno 

Připojte fotobuňky, nebo deaktivujte příslušný parametr (dle odstavce 

3.6.2) 

TEST FOTOBUNĚK 
SELHAL 

Nesprávné zapojení Check all electrical wirings following the diagram 

Nevhodné fotobuňky Nainstalujte originální fotobuňky od výrobce 

BEZPEČNOS
TNÍ 
ZASTAVENÍ 

Nesprávné zapojení Zkontrolujte veškerá připojení dle diagramu (odstavec 3.5) 

Bezpečnostní zastavení není 
zapojeno tlačítko 

Připojte STOP tlačítko nebo odpojde odpovídající připojení (dle 

odstavce 3.5) 

PŘÍKAZ START Kontrolní panel nepřetržitě přijímá 
pokyn ke STARTU 

Ujistěte se, že jsou správně zapojené veškeré  STARTovací 

ovládací prvky a že jsou funkční (N.O. kontakt) 

PŘÍKAZ PRO PĚŠÍ Kontrolní panel nepřetržitě přijímá 

příkaz k otevření pro pěší 
Ujistěte se, že jsem všechny ovládací prvky pro pěší správně zapojeny a 

funkční (N.O. kontakt) 

TEST 
POHONŮ 
SELHAL 

Pohony nejsou připojeny Připojte pohony dle diagramu 

Nesprávné zapojení Zkontrolujte všechna zapojení dle diagramu(odstavec 3.3) 

Rozbitá elektrická cívka Použijte tester k prověření funkčnosti cívky 

KONCOVÉ 
SPÍNAČE 

Vadný koncový spínač 

Nedostatečné propojení 

Vyměňte koncový spínač 

Zapojte vodiče do řídící jednotky a koncového spínače 

RADIO Kontrolní panel neustále přijímá radio 
příkaz 

Zkontrolujte všechny tlačítka na dálkovém ovladači 

Ujistěte se, že není žádné tlačítko zaseknuté (poznáte dle neustále 

rozsvícené LED diody na ovladači) Pokud je potřeba, vyměňte baterie 

v dálkovém ovladači a zkontrolujte, zda-li chyba zmyzela. 

6. LIKVIDACE

Neznečšťujte životní prostředí 

Některé součástky mohou obsahovat jedovaté látky. 

Likvidujte v místech určených pro likvidaci elektro součástí a jedovatého odpadu. 
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Obr. 1

Obr. 2

Obr. 3

Obr. 4

190,5
26

3

Obr. 5

31

1) Vyberte umístění a označte si 4 body. Dbejte na přesnou vzdálenost 
mezi dírami (Obr. 1)).

2) Vyvrtejte díry a připevněte box s vyvrtanými vývody kabeláže směrem dolu
3) Zasuňte těsnění do drážky od prostředka boxu ke kraji viz. obr. 2 a odstraňte

přebytečné množství.
4) Nůžkami odstraňte gumovou část vývodu na kabely (obr. 3))

Nestřihejte vývody, které nepoužíjete.
5) Skrze vývody veďte kabeláž a nasaďte trubky (obr. 4).
6) Jakmile máte vše naisnstalováno můžete přišroubovat kryt(obr). 5)

6. BOX instalace

6. LIKVIDACE

Neznečšťujte životní prostředí 

Některé součástky mohou obsahovat jedovaté látky. 

Likvidujte v místech určených pro likvidaci elektro součástí a jedovatého odpadu. 

PROTECO S.r.l. zastoupení pro ČR - DSTECHNIK.CZ s.r.o. Českobrodská 444, Praha 9, 190 12, tel. +420 777 338 228, 387 206 656, info@dstechnik.cz, www.dstechnik.cz



PŘÍLOHA 1   -    Souhrná tabulka - MENU PROGRAMOVÁNÍ

= výchozí nastavení DEFAULT

Menu RADIO

ULOŽENÍ nového dálkového ovladače funkce START

ULOŽENÍ nového dálkového ovladače funkce PĚŠÍ START

Uložení kódu pro DRUHÝ RÁDIOVÝ KANÁL
pro volitelný rádiový modul AUX

VYMAZÁNÍ jednotlivého dálkového ovladače z paměti

VYMAZÁNÍ VŠECH dálkových ovladačů z paměti

Menu PROGRAMOVÁNÍ

AUTOMATICKÉ PROGRAMOVÁNÍ s funkcí DETEKCE PŘEKÁŽEK

Programování SEKVENČNÍ

Otevírací rameno výchozí nastavení 

Kloubové rameno výchozí nastavení

Automatizované otevření do kola výchozí nastavení

Menu SÍLA MOTORU

Nastavení SÍLY – motor 1 pouze při SEKVENČNÍM programování

Nastavení SÍLY – motor 2 pouze při SEKVENČNÍM programování

Nastavení CITLIVOSTI DETEKCE PŘEKÁŽEK- motor 1 - pouze při AUTOMATICKÉM program.

Nastavení CITLIVOSTI DETEKCE PŘEKÁŽEK- motor 2 - pouze při AUTOMATICKÉM program.

Menu SPECIÁLNÍ FUNKCE OFF=VYPNUTO    ON=ZAPNUTO

Funkce VÍCE UŽIVATELŮ  

Funkce PROBLIKNUTÍ

Funkce ZPOMALENÍ

Funkce TEST FOTOBUŇKY

Funkce ZPĚTNÉHO CHODU

Funkce ZÁMEK ZAVŘENÍ

Funkce SOFT CLOSE

Funkce RYCHLÉ OTEVŘENÍ

Funkce jedno křídlo

Funkce externího tlačítka

Funkce TEST MOTORU

Funkce DOVŘENÍ při UZAVŘENÍ – motor 1

Funkce dootevření při otevření – motor 1 a 2

Funkce  výběr světelné výstrahy

(max)
= plná paměť

(max)
= plná paměť

(max)
= plná paměť

= OFF = ON

= OFF = ON

= OFF = ON

= OFF = ON

= OFF = ON

= OFF = ON

= OFF = ON

= OFF = ON

= OFF = ON

= OFF = ON

= OFF = ON

= OFF (max)

= OFF (max)

= blikání

= svítí stále (LED)

     ANNEX 1   -    Table for PROGRAMMING

    = DEFAUL Settings

            RADIO MenU 

  SAVING a new remote control – START command

 
 SAVING a new remote control – PEDESTRIAN START command

 SAVING a new remote control – 2° RADIO CHANNEL
 With optional AUX module only

 DELETING an existing remote control code

 DELETING ALL stored remote controls

 PROGRAMMING Menu

 AUTOMATIC Programming Procedure with OBSTACLE DETECTION
 
 SEQUENTIAL Programming Procedure

 Reset to Default Settings for RAM openers

 Reset to Default Settings for ARTICULED ARM openers

 Reset to Default Settings for WHEEL-DRIVEN openers

 FORCE Menu

 TORQUE/POWER adjustment - Motor 1 With           SEQUENTIAL Programming procedure only

 TORQUE/POWER adjustment - Motor 2 With          SEQUENTIAL Programming procedure only

 OBSTACLE DETECTION level adjustment - Motor 1 With         AUTOMATIC Programming procedure only

 OBSTACLE DETECTION level adjustment - Motor 2 With        AUTOMATIC Programming procedure only

 SPECIAL FUNCTIONS Menu

 MULTI-OCCUPATION Function

 PRE-BLINKING Function

 DECELERATION Fuction 

 PHOTOCELLS TEST Function

 REVERSING STROKE Function With electric lock and MEL04 module only

 LOCK PULSE Function With electric lock and MEL04 module only

 START PULSE Function 

 QUICK CLOSING Function

 SINGLE LEAF Function

 SEPARATE PUSH-BUTTONS Function

 MOTORS TEST Function

 FINAL RELEASE in CLOSING – motor 1

 FINAL RELEASE in OPENING – motors 1 and 2

 FLASHING LIGHT mode
   

(max)
= memory is full

(max)
= memory is full

(max)
= memory is full

= OFF = ON

= OFF = ON

= OFF = ON

= OFF = ON

= OFF = ON

= OFF = ON

= OFF = ON

= OFF = ON

= OFF = ON

= OFF = ON

= OFF = ON

= OFF (max)

= OFF (max)

= flashing

= FIX (LED)

     Annexe 1 - Tableau de PROGRAMMATION 

    = Regalges de DEFAUT

            Menu RADIO

  SAUVEGARDER une nouvelle télécommande – commande de DEMARRAGE

 
 SAUVEGARDER une nouvelle télécommande – commande de 
 demarragage PIETON
 
 SAUVEGARDER une nouvelle télécommande – 2me CANAL RADIO
 Seulement avec module AUX optionnel

 EFFACER un code radio existent 

 EFFACER TOUS les codes radio sauvegardés

 Menu PROGRAMMATION

 Procedure de programmation AUTOMATIQUE avec DETECTION OBSTACLES

 Procedure de programmation SEQUENTIELLE

 Réglage par defaut pour automatisme à VERIN

 Réglage par defaut pour automatisme à BRAS ARTICULES
 
 Réglage par defaut pour automatisme à ROUES

 Menu PUISSANCE

 Reglage COUPLE/PUISSANCE – Moteur 1 seulement avec programmation SEQUENTIELLE 

 Reglage COUPLE/PUISSANCE – Moteur 2 seulement avec programmation SEQUENTIELLE 

 Niveau reglage DETECTION OBSTACLE  – Moteur 1 seulement avec programmation  AUTOMATIQUE 

 Niveau reglage DETECTION OBSTACLE  – Moteur 2 seulement avec programmation  AUTOMATIQUE

 Menu FONCTIONS SPECIALES

 Fonction PRIORITE A L'OUVERTURE

 Fonction PRE-CLIGNOTEMENT

 Fonction RALENTISSEMENT

 Fonction TEST PHOTOCELLULES

 Fonction COUP DE BELIER avec electro serrure et  module optionnel MEL04

 Fonction COUP EN FERMETURE avec electro serrure et  module optionnel MEL04

 Fonction COUP DE DEMARRAGE 

 Fonction FEMETURE RAPIDE

 Fonction VANTAIL SINGLE

 Fonction BOUTONS POUSSOIRS SEPARES

 Fonction TEST MOTEURS

 Fonction DECLENCHEMENT FINAL en FERMETURE – Moteur 1

 Fonction DECLENCHEMENT FINAL en OUVERTURE – moteurs 1 et 2

 FLASHING LIGHT mode

  

(max)
= memoire pleine

(max)
= memoire pleine

(max)
= memoire pleine

= OFF = ON

= OFF = ON

= OFF = ON

= OFF = ON

= OFF = ON

= OFF = ON

= OFF = ON

= OFF = ON

= OFF = ON

= OFF = ON

= OFF = ON

= OFF (max)

= OFF (max)

= flashing

= FIX (LED)

     Anexo 1 – Ilustración MENU PROGRAMACIÓN 

    = PARAMETROS DE FÁBRICA/DEFAULT 

            Menu RADIO

  ALMACENAR un nuevo emisor con comando de START

 ALMACENAR un nuevo emisor con comando de START PEATONAL

 ALMACENAR un nuevo emisor con comando para el 2° CANAL RADIO 
 Tarjeta radio AUX opcional

 BORRAR un código radio existente

 BORRAR todos los códigos radio existentes

 Menu PROGRAMACIÓN

 Programación AUTOMATICA con DETENCION OBSTACULOS

 Programación MANUAL

 Restablecimiento parametros de fábrica motores BATIENTES

 Restablecimiento parametros de fábrica motores BRAZO ARTICULADO

 Restablecimiento parametros de fábrica motores RUEDA

 Menu FUERZAS

 Ajuste FUERZA/EMPUJE - Motor 1 Solo con programación MANUAL         -SEQUENTIAL 

 Ajuste FUERZA/EMPUJE - Motor 2 Solo con programación MANUAL         -SEQUENTIAL 

 Ajuste SENSIBILIDAD DETENCION OBSTACULOS - Motor 1 Solo con programación AUTOMATICA 

 Ajuste SENSIBILIDAD DETENCION OBSTACULOS - Motor 2 Solo con programación AUTOMATICA

 Menu FUNCIONES ESPECIALES

 Función CONDOMINIAL

 Función  PRE-LAMPAGUEO

 Función  DECELERACION 

 Función  TEST FOTOCELULAS

 Función GOLPE DE ARIETE Solo con electrocerradura y tarjeta MEL04 

 Función GOLPE BLOQUEO EN CIERRE Solo con electrocerradura y tarjeta MEL04
 
 Función GOLPE INICIAL ABERTURA 

 Función CIERRE RAPIDO

 Función HOJA INDIVIDUAL

 Función  PULSADORES SEPARADOS

 Función TEST MOTORES 

 SUELTA FINAL en CIERRE – Motor 1

 SUELTA FINAL en ABERTURA – Motor 1 y 2

 Modo FUNCIONAMIENTO LAMPARA
    

(max)
= memoria llena

(max)
= memora llena

(max)
= memoria llena

= OFF = ON

= OFF = ON

= OFF = ON

= OFF = ON

= OFF = ON

= OFF = ON

= OFF = ON

= OFF = ON

= OFF = ON

= OFF = ON

= OFF = ON

= OFF (max)

= OFF (max)

= intermitente

= FIJO (LED)

     Anhang 1   -    Programmierungsschema

    = Default Einstellungen

            Funkmenü

  Eine neue Fernbedienung speichern – START Befehl

 
 Eine neue Fernbedienung speichern – Fußgänger – START Befehl

 Eine neue Fernbedienung speichern – 2er Funkkanal
 Nur mit optionalem AUX Modul

 Einen gespeicherten Fernbedienungscode löschen

 Alle gespeicherten Coden löschen

 Programmierungsmenü

 Vorgang für die automatische Programmierung mit Hindernissanerkennung
 
 Vorgang für die sequentielle Programmierung

 Rückschaltung der Default – Werte für Flügelantriebe

 Rückschaltung der Default – Werte für Hebelarmantriebe

 Rückschaltung der Default – Werte für Radantriebe

 Menü Kraft

 Einstellung der Kraft der Getriebe - Antrieb 1 Nur mit           sequentieller Programmierung

 Einstellung der Kraft der Getriebe - Antrieb 2 Nur mit           sequentieller Programmierung

 Einstellung der Hindernissanerkennung - Antrieb 1 Nur mit         sequentieller Programmierung

 Einstellung der Hindernissanerkennung - Antrieb 2 Nur mit         sequentieller Programmierung

 Menü fü besondere Funktionen

 Wohnblockbetrieb

 Vorblinken

 Verlangsamung

 Lichtschrankentest

 Druckstoß - Nur mit MEL04 Modul und Elektroschloß

 Schließungszeitschlag - Nur mit MEL04 Modul und Elektroschloß
 
 START - Stoß

 Schnelle Schließung

 Einzelflügel

 Getrennte Schalter

 Motortest

 Motorentriegelung in Schlußphase - Nur Motor 1

 Motorentriegelung in in Öffnungsphase - Motore 1 und 2

  Signallampe
   

(max)
= Speicher ist voll

(max)
= Speicher ist voll

(max)
= Speicher ist voll

= ZU = AUF

= ZU = AUF

= ZU = AUF

= ZU = AUF

= ZU = AUF

= ZU = AUF

= ZU = AUF

= ZU = AUF

= ZU = AUF

= ZU = AUF

= ZU = AUF

= ZU (max)

= ZU (max)

= flashing

= FIX (LED)
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Menu nastavení ČASU

Fázový posuv KŘÍDLA při OTEVŘENÍ

Fázový posuv KŘÍDLA při UZAVŘENÍ

PAUZA pro automatické UZAVŘENÍ

PAUZA pro automatické UZAVŘENÍ pro pěší

PRACOVNÍ ČAS – Motor 1

PRACOVNÍ ČAS – Motor 2

ČAS ZPOMALENÍ – Motor 1

ČAS ZPOMALENÍ – Motor 2

PRACOVNÍ ČAS pro OTEVŘENÍ pro pěší

Menu PŘÍSLUŠENSTVÍ

Tlačítko vstupu STOP

Vstup FOTOBUŇKA při UZAVŘENÍ

Vstup FOTOBUŇKA při OTEVŘENÍ / HRANICE CITLIVOSTI

= OFF
(min)....     (       )......        (max)

= OFF
(min)....     (       )......        (max)

= OFF
(min)....     (       )......        (max)

= OFF
(min)....     (       )......        (max)

= OFF
(min)....     (       )......        (max)

= OFF
(min)....     (       )......        (max)

= DEAKTIVOVÁNO
= AKTIVOVÁNO

= DEAKTIVOVÁNO
= AKTIVOVÁNO

= DEAKTIVOVÁNO

= AKTIVOVÁNO FOTOBUŇKA
= AKTIVOVÁNO Citlivost  (NC)
= AKTIVOVÁNO Citlivost 8K2

Displej zpráv

Stand-by. Centrála připravena. Bez aktivity.

FOTOBUŇKA pro ZAVŘENÍ AKTIVNÍ 

FOTOBUŇKA pro otevření AKTIVNÍ

Signál STOP při OTEVŘENÍ

Signál START při OTEVŘENÍ

Signál START PRO PĚŠÍ při OTEVŘENÍ

Přijatý platný rádiový kód (12 bitů)

Přijatý platný rádiový kód (24 bitů)

Amperometrická intervence pro DETEKCI PŘEKÁŽEK

Programování uloženo

Rotující segmenty: motor v provozu

TEČKY: intenzita jasu odpovídá síle

= OFF
(min)....     (       )......        (max)

= OFF
(min)....     (       )......        (max)

= OFF
(min)....     (       )......        (max)

            TIMES Menu

  OPENING DELAY between leafs

 
 CLOSING DELAY between leafs

 AUTOMATIC CLOSING pause time

 PEDESTRIAN CLOSING pause time

 OPERATING TIME – Motor 1

 OPERATING TIME – Motor 2

 DECELERATION TIME – Motor 1

 DECELERATION TIME – Motor 2

 PEDESTRIAN OPENING time

 ACCESSORIES Menu

 EMERGENCY STOP terminals

 
 CLOSING PHOTOCELLS terminals

 OPENING PHOTOCELLS/ SAFETY EDGE terminals

   

= OFF
(min)....     (       )......        (max)

= OFF
(min)....     (       )......        (max)

= OFF
(min)....     (       )......        (max)

= OFF
(min)....     (       )......        (max)

= OFF
(min)....     (       )......        (max)

= OFF
(min)....     (       )......        (max)

= DISABLED
= ENABLED/WIRED

= DISABLED
= ENABLED/WIRED

= DISABLED

= Opening photocells WIRED
= Safety Edge (NC) WIRED
= Safety Edge 8K2 WIRED

Display MESSAGES

Stand-by. Control Panel ready to work

Closing PHOTOCELLS operating

Opening PHOTOCELLS operating

STOP command operating

START command operating

PEDESTRIAN START command operating

Receiving a radio code (12 bit) 

Receiving a radio code (24 bit) 

Obstacle detection intervention

Programming settings have been saved

Rotating segments: motors running

Small dots: brightness of the dot is proportional to the force settings

= OFF
(min)....     (       )......        (max)

= OFF
(min)....     (       )......        (max)

= OFF
(min)....     (       )......        (max)

            Menu TEMPS DE TRAVAIL

  DECALAGE EN OUVERTURE entre vantaux 

 DECALAGE EN FERMETURE entre vantaux

 Temps de pause FERMETURE AUTOMATIQUE

 Temps de pause FERMETURE PIETONNE

 Temps de travail  – Moteur 1

 Temps de travail  – Moteur 2

 RALENTISSEMENT – Moteur 1

 RALENTISSEMENT – Moteur 2

 Temps D’OUVERTURE PIETONNE

 Menu ACCESSOIRES

 Ingresso Pulsante di STOP

 Ingresso FOTOCELLULE in CHIUSURA

 Ingresso FOTOCELLULE in APERTURA / BORDO SENSBILE

   

= OFF
(min)....     (       )......        (max)

= OFF
(min)....     (       )......        (max)

= OFF
(min)....     (       )......        (max)

= OFF
(min)....     (       )......        (max)

= OFF
(min)....     (       )......        (max)

= OFF
(min)....     (       )......        (max)

= DESACTIVE
= ACTIVE/BRANCHE

= DESACTIVE
= ACTIVE/BRANCHE

= DESACTIVE
= Photocellules 
   en ouverture branvhées
= Barre palpeuse (NC) Branchée
= Barre palpeuse 8K2 Branchée

MESSAGES afficheur

Stand-by. Carte de gestion operative

PHOTOCELLULES en fermeture actives

PHOTOCELLULES en ouverture actives

Commande d’ARRET (STOP) active

Commande de DEMMARRAGE (START) active

Commande de DEMARRAGE PIETON active

Recevant un code radio (12 bit) 

Recevent un code radio (24 bit) 

Intervention detection obstacles

Programmaton sauvegardée

Segments tournants: moteurs en fonction

Points: L’intensité lumineuse des points est proportionnelle au réglage de la puissance. 

= OFF
(min)....     (       )......        (max)

= OFF
(min)....     (       )......        (max)

= OFF
(min)....     (       )......        (max)

            Menu TIEMPOS

  DESPLAZAMIENTO HOJAS en abertura

 DESPLAZAMIENTO HOJAS en cierre

 Tiempo de pausa CIERRE AUTOMATICO

 Tiempo de pausa CIERRE PEATONAL

 TIEMPO DE TRABAJO – Motor 1

 TIEMPO DE TRABAJO – Motor 2

 DECELERACION – Motor 1

 DECELERACION – Motor 2

 Tiempo ABERTURA PEATONAL

 Menu ACESORIOS 

 Entradas PULSADOR PARO EMERGENCIA

 Entradas FOTOCELULAS EN CIERRE

 Entradas FOTOCELULAS EN ABERTURA/BANDA DE SEGURIDAD

   

= OFF
(min)....     (       )......        (max)

= OFF
(min)....     (       )......        (max)

= OFF
(min)....     (       )......        (max)

= OFF
(min)....     (       )......        (max)

= OFF
(min)....     (       )......        (max)

= OFF
(min)....     (       )......        (max)

= DESCONECTADO
= CONECTADO

= DESCONECTADO
= CONECTADO

= DISABLED

= Fotocelulas abertura CONECTADAS

= Banda de seguridad (NC) CONECTADA

= Banda de seguridad 8K2 CONECTADA

Display MENSAJES

Stand-by. Cuadro de control listo para iniciar. Dispositivos de seguridad desconenctados

FOTOCELULAS EN CIERRE conectadas

FOTOCELULAS EN ABERTURA conectadas

COMANDO DE PARO conectado

COMANDO DE START conectado

COMANDO START PEATONAL conectado

Recepción código radio aceptado (12 bit) 

Recepción código radio aceptado (24 bit) 

Detención obstaculos operativa

Parametros almacenados

Segmentos girantes: motores operativos

Puntos: la luminosidad del punto es proporcional a la fuerza ajustada

= OFF
(min)....     (       )......        (max)

= OFF
(min)....     (       )......        (max)

= OFF
(min)....     (       )......        (max)

            Menü Zeiten

  Phasenverschiebungszeit in Öffnung

 
 Phasenverschiebungszeit in Schließung

 Pausenzeit der automatischen Schließung

 Pausenzeit der Fußgängerschließung

 Arbeitszeit – Motor 1

 Arbeitszeit – Motor 2

 Verlangsamungszeit – Motor 1

 Verlangsamungszeit – Motor 2

 Zeit der Fußgängeröffnung

 Menü Zubehöre

 Notanhalt Klemmen

 
 Klemmen der Lichtschranken in Schließung

 Klemmbrette der Lichtschranken in Öffnung / Sicherheitsleiste
   

= ZU
(min)....     (       )......        (max)

= ZU
(min)....     (       )......        (max)

= ZU
(min)....     (       )......        (max)

= ZU
(min)....     (       )......        (max)

= ZU
(min)....     (       )......        (max)

= ZU
(min)....     (       )......        (max)

= BEFÄHIGT
= UNBEFÄHIGT/VERKABELT

= BEFÄHIGT
= UNBEFÄHIGT/VERKABELT

= BEFÄHIGT
= Lichtschranken in 
    Öffnung VERKABELT
= Sicherheitsleiste (NC) verkabelt
= Sicherheitsleiste 8K2 verkabelt

Nachrichten auf dem Display

Stand-By. Steuerung betriebsbereit

Lichtschranken in Schließung in Betrieb

Lichtschranken in Öffnung in Betrieb

STOP Befehl in Betrieb

START Befehl in Betrieb

Fußgänger START Befehl in Betrieb

Empfang eines Funkcodes (12 bit)

Empfang eines Funkcodes (24 bit

Einsatz der Hindernissanerkennung

Die Programmierung ist gespeichert worden

Antriebe im Betrieb

Glanz der Punkte ist den Werten der Motorkraft proportional

= ZU
(min)....     (       )......        (max)

= ZU
(min)....     (       )......        (max)

= ZU
(min)....     (       )......        (max)
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DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA’

IL PRODUTTORE: PROTECO S.r.l

INDIRIZZO: Via Neive, 77 – 12050 Castagnito (CN) – ITALIA

dichiara che 

IL PRODOTTO: Centrale di ges�one per automazione cancello ba�ente (1 o 2 motori) 230V, serie Q80A
MODELLI: PQ80A, PQ80AD
ACCESSORI: MEL04, MRX01

È costruito per essere incorporato in una macchina o per essere assemblato con altri macchinari per 
cos�tuire una macchina ai sensi della Dire�va Macchine 2006/42/CE.

È conforme ai requisi� essenziali delle Dire�ve Comunitarie:
2006/95/CE Dire�va Bassa Tensione
2004/108/CE Dire�va Compa�bilità Ele�romagne�ca
R&TTE 99/5 Dire�va apparecchiature radio e terminali di telecomunicazione 

Il produ�ore inoltre dichiara che non è consen�ta la messa in servizio del macchinario fino a che la 
macchina in cui sarà incorporato o di cui diverrà componente non sia stata iden�ficata e dichiarata 
conforme alla Dire�va 2006/42/CE. 

Nota : Ques� prodo� sono sta� so�opos� a test in una configurazione �pica omogenea.

Castagnito, 17 giugno 2013

Angela Gallo
Amministratore Delegato

.

CE COMPLIANCE DECLARATION

Manufacturer: PROTECO S.r.l.
Address: Via Neive, 77 – 12050 Castagnito (CN) – ITALIA

declares that

The product type: Q80A electronic controller for gate automa�on (1 or 2 motors), 220V
Models: PQ80A, PQ80AD
Accessories: MEL04, MRX01

Is built to be integrated into a machine or to be assembled with other machinery to crate a machine under 
provisions of 2006/42/EC Machinery Direc�ve.

It complies with the essen�al requirements of EEC Direc�ves:
2006/95/EC Low Voltage Direc�ve
2004/108/EC Electromagne�c Compa�bility Direc�ve
R&TTE 99/5 Radio & Telecommunica�ons Terminal Equipments Direc�ve 

The manufacturer declares that the start-up of the machinery is not permi�ed unless the machine, in which 
the product is incorporated or of which is becoming a component, has been iden�fied and declared as 
conformed to 2006/42/EC Machinery Direc�ve.

Note: These products have undergone test in a typical uniform configura�on

Castagnito, June 17th 2013

Angela Gallo
Managing Director

DECLARATION CE DE CONFORMITE

LE FABRICANT: PROTECO S.r.l., Via Neive, 77 – 12050 Castagnito (CN) – ITALIE
déclare que 

LE PRODUIT: Carte de gestion pour motorisa�on portail (1 ou 2 moteurs) 230V, Q80A
MODELES: PQ80A, PQ80AD
ACCESSOIRES: MEL04, MRX01

Est construit pour être incorporé dans une machine ou pour être assemblé à des autres appareils afin de 
cons�tuer une machine conforme aux termes de la Direc�ve Machine 2006/42/CE.

Est conforme  aux exigences essen�elles et aux Direc�ves Européennes:
2006/95/CE Direc�ve Basse Tension
2004/108/CE Direc�ve Compa�bilité Electromagné�que 
R&TTE 99/5 Direc�ve Equipements hertziens et terminaux de télécommunica�on

Le fabricant déclare de surcroit que la mise en service de l’appareil est interdite tant que la machine à 
laquelle il sera incorporé ou dont il deviendra un composante ne sera pas iden�fiée et déclaré conforme à 
la Direc�ve 2006/42/CE.

Note : Ces produits ont été soumis à un test dans une configura�on typique homogène

Castagnito, 14 Juin 2013

Angela Gallo
Administrateur Délégué

.

DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD

EL PRODUCTOR : PROTECO S.r.l

DIRECCIÓN: Via Neive, 77 – 12050 Castagnito (CN) – ITALIA

Declara que 

EL PRODUCTO: Q80A
MODELOS:PQ80A, PQ80AD
ACESORIOS: MEL04, MRX01

2006/95/CE
2004/108/CE
R&TTE 99/5

Nota : Estos productos han sido testados bajo una configuración estandard.

Castagnito, 17 giugno 2013

Angela Gallo
Gerente

CE COMPLIANCE DECLARATION

Manufacturer: PROTECO S.r.l.
Address: Via Neive, 77 – 12050 Castagnito (CN) – ITALIA

declares that

The product type: Q80A electronic controller for gate automa�on (1 or 2 motors), 220V-115V
Models: PQ80A, PQ80AD, PQ80A2
Accessories: MEL04, MRX01

Is built to be integrated into a machine or to be assembled with other machinery to crate a machine under 
provisions of 2006/42/EC Machinery Direc�ve.

It complies with the essen�al requirements of EEC Direc�ves:
2006/95/EC Low Voltage Direc�ve
2004/108/EC Electromagne�c Compa�bility Direc�ve
R&TTE 99/5 Radio & Telecommunica�ons Terminal Equipments Direc�ve 

The manufacturer declares that the start-up of the machinery is not permi�ed unless the machine, in which 
the product is incorporated or of which is becoming a component, has been iden�fied and declared as 
conformed to 2006/42/EC Machinery Direc�ve.

Note: These products have undergone test in a typical uniform configura�on

Castagnito, June 17th 2013

Angela Gallo
Managing Director
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