
Todn ||t|pu!ú garáÉájtó nyitó
sz9r9|ó3| é3 ü!.mo|t.t&i útmutaló

A h.í.ndod! milk6dó'.

Mim vEzót$ - .!y nyomógomb 6 nyiÉ.ho'. stahoz é5 záÉslE A B€ópn.ü |ÚnP5 nyi|ásko. Egly
záráskoí 3 p€Í.|g v||áglt' mid mgá|ó| ki.|sz]l. A vé2éÍlöt sámÍbgóp.€ pÍlglgn |Ényl|ja. B€á||ftáskot
e||€nó.lzzo |9 ny||ó - hÜzT€íót. A b€rend.ó3 xópÉ ío|@||á kE6|ésó|B' aulomá|a á.á618 ós kapu
ó92||éBéÍ6' 3|b.. ' A kapu az otlózók o|éÍ&skoí €gy Pl||ana|E regá|| máid klny|| áddlg' ám|9 a oyb5
ilá.yÜ Ütkózók6t é1é 'A brEndezéB védv6 van tú||6rhg|és' |ú]m€logodós és tú| a|6caony láPfegü||5ég
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LED klg|Ú
Rád|ó |ódo|á8

. Alácso.|y záj''hl. végá||&i bss|lás a b€endéz& védé|Íra é6 ho66a]

. k|j6|zón |áüEb6k € boá||l&i &ékek.

. A kapu krzd ny|tha|ó é3 záÍia|ó óBme0n6t €$|én..
- Folo@||a, akkuÍnulálof' lá||nyomógonb és v|l|ogÓ |ámpg.

22OVAC.t10% 50-6OHz

24V OC

/t33.92MH2

Üzóm|hómáíÉótl €l .2o.5o!

R6|E1|v PáEbrb|om: - 90%

8o0N B€óp|btl vi|ágl63: 3 Pqdg

srot.óg|l l:.Ílámo&
Fúógép

R8cnis kulcs
lvéf ósabg' vlzsz|ntezö
Kéá 8éEátnol



3'2 A hailómú és a sinvezelés fels.ee|ése
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4 '  Vo2éíóósÍád lo távadó

LED kÜ.Izó

sET:beá|lilás' UP:íe|' ooWN e. code rádiókód

LED scí66n

IVASTER ROUNO

Control panel



5' oocioná|is sodlaocsok és 6at|ak@ísok

Batterybackupi akkumÚ|éloÍ'
flash Ight: Vi|ogó,
Wa||bÚtton] íal]nyomógomb,
pholoboah: ÍoloÉ|á

6' Ab.rond.zésprogÉmoásá

6.1 E|ókészii|te|ek

6.1't BizonyosTdjon még áÍó|hogya szánkóósszeVan kófue a hajlÉssá|' Mozgassa mogfinoman

J rcpJdpo|hogya kcpGo|ódésban b ztos |e!}e.

6'.|'2 He|yezze íeszo||séo aiá á bérendezésl'Az jzó páÍ másodporcig vi]ágitós 6a|att a kij €|zón

99.tó|11.i9 9ámok láthatók Ezutan a vezér i a aphe|tzelbe á]

@OCD
Kápcso!á beá f6szÜ|lsé9et..z LED.n 99tó|11.ig számokje|ennek meg' majd .J

6'2 Végá|lás beá||itás

@CDCD
Nyomja meg és iaÍisa enyTmvá a sET gombol' ah|g € kije zón @ je|€nik meg]..P]'. majd nyomja

meg á á sEÍ gTmbol A kle zÖn.oP"je enik meg' majd nyomja meg az UP gombol'Amikorá kap!
6érlo a f €|sÓ végál|ást,.yomja meg a sETgombol'

O@CD
Ez Ulán. kiiezön'cL"ie enik meg. Nyomja meg á oowN gombot' A kiie|zón .cL |áihaló' Amikor

a kapu e é az a só végá|ást. nyomia meq á sEí lombol Amotor altomatikusan kinyit]a ós boz'ia a
kaoll a szÜkséoés erób€á||iláshoz'

A kije|zón :r Éfiató ha a beá|itas kész'



6,3 Táviíányltó tánltása

6.3.l Távirányftr bnílása
Nyom]' rnog a wzéíöpane|én a coDE goínbot egy p|||análÍa, á k]e|zón a Donl v áo|tJU masoopé.og Ez'dt a|alt ryoalá n6g a lál|tardT táwezél|t o..mev o;ínb|at 

-
a pon|oE|sz|k adT bétarÍlva Adónként 'snéte|js meg a te|,esfent müv;ÉBoÁA.or .áo0 D€tanÍásakol a ponl hámat vi||án' je|ezve' a memóm mggle|t'
|ovábD| |aniÉsra cs5k |otlós Után van |ohrtóséo
Alapb6á|lí|áskénl 3z ?' gomb mÜködik.

6'3'2 Boá||ltások' lÖíés
A cooE gomb ío|yámalos nyomva t!r|ásáva| be|ép a ptogEm ménube
A'pon| vi||ogágámáip|o|il á menoponlokat Kefu|'s áz 'rt íe|.em so.on beá|htasokvarca.las€L men az a héyu|ék hibás ÍÚkÖoesél oxozhatEI

6.3.3 Másik gombÉ pogramozás.1 vi||anás
NyoÍF fo|yamalos€n a cooE gombot' áz e|só v'||anás Után eng€d]é e|má,o nyonla meg . látirányitTn a múko{|lotn| kivánt gombot {A'-B'c vagy o)'Az uJ gonb'hozzáíénde és v3]áronnyi momóí ában |áro|t.oóla érvény;s Ész'Ha 5 rrásodpélc€n bglc/ nem nyom meg sámmi|yen gorbot' a hozzáíénde|és méggun'k

6.3.4lsszes adó tÓné* á msmó ábaó|. 19 vit|ánás

6'3'5 Egy adó ltíóse - 18 vi|anás
AcooE gomb é eng€dée u|án nyomjá mé9
á |orr|fu k|vánl edT bá.rne|y goíntiál

6'3'6 Ngm haszná|l adTk |órlés€.17 Vi|lanás
Alámszo.el|ó'a lóí]ósg rcÍ tszn.l Badókatlód| á memóliábó|

6.3.7 Prcgramozási a|apbeá||itások visszáál|ltása. 15 vi||anás .

6.4 E'ó l'.á||ilás

AmotorazükrzóknekéNémegá|léslú|terhé|éséselén sautomátkusan ékapcso,

NyoTi1m 
'os i:9n9 bnyonva sEÍgmbot' AkFtzón.Pl. |álhaló. nrcqámegd uPgmbol

09ysz€' Aki6 zóJP2, |áltlós' nyof]6 Fela a sET.el rée égyszel és |altao oeá|'.o ó1éa Az uP
v.gy DoWN éeys/él F6lnyoTásav6'az érék elyéov.399€|;ove|-F|ó vagy csol{6nreÉ'A
]ognagyobb édék "F9. á | €gkEebo 'F1. A láÍoEsnoz nyoqa meg d sET gMoo| Ág'án á|ápéne{ 'F5.

Nyomja meg és tartsa ]enyomva a.sET'gombTl, me9j6|enik a'P1.' nyomjs meg áz UPot tét54í.P3. |álhaló. Nyonja meq a .sEr-et hoqy |ássa a bejl|ilás| Nymiá áz .UP,d egyszer ha 'Hl. |álhaló.
a |oloc6| a íogadás. be van kapGo|Vá'

Nyom]a meg a'Down| logyszer. ha.Ho.|álható a íotoce|]á íogadás kivan kapcso|Va' Táro|áshoz
és ki|épéshéz nyonb meo á s ET16t eg ysze r
Fontos: ha nem haszná| Íotoce||át mindig á||ltsa..Ho''{a ezt az értéket!

6'6 Automala zárá5 K|/BE k.pcso|ás

Nyomja meg és larlsa |enyonvá á .sET'gombot' nr€gje|enik a "P'.' nyomja reg a UP{|
három*o.' 'P4" |álháló' Nyomia meo á sETLélhogy|ássá a beá||itást' Nyomja még az 'UP''ol egys2ér
az aulomal,a zárás ide]ének 1 porces nóV6|ésého2' a.ooWNLt csókkenléshez'



7. Ha6zná|at| úünubró

7'1 Hagné |ál o|ótt és ktzben:

7'1.1 Akapu eLsó motoÍos mt]kódtetése e Ttl e|| €nŐrl2zé |e. hogy a kapu akadá|ymenleson

moktdik.e' Á2 e |enóEés mTdka:odj. |6 É kaput a szánkóó]és kéz6|nyissa k. zárja |e a kaput'

7'1.2 Ahajtómú vi|aÍnos bekótését csak képesített szakembor végézhetie|' l'/indg megie|e Ö'

ÍÖ de|l csalakozót hasz.ájon'

7'1.3 AÉVadTkalm nden es€lbén csak a kapu |átólávo|ságában hasznájá' Ne á|jon a mozgó kapu

a|á és n€ m€nl €n ál a|atia|Atávadókal mindio zá.ia e|a gyérmekek e|ó|

7'1.4 Bizonyosod]on;e! aró ' hogy a kapu n|ncs ktéve l|:2veszé|ynek. páÉnak' €|oklfumágneses

7'1'5 Évent6 |égá]ább kélszel e||enóriáess a kapu meg]b|6ló kiegyénsú yozásél és az a kalérsz6k

ál|apotát' E|enónztesse és á|lTtlassa b€ a moglb|e|ó áncfeszességet' Kenj € neg a hal|ás|áncol'

Adlsal osszulvan
csat|akozta|Va' vaqy a biztosíték

E |enór ztesse a duga ja1'

6€íó l6sse ki a b z|os|lékol'

A Vógá| ások beá |||ás Uián szere|óve| e| e n óÍizt6sse a

E bnónze a ío|oce |a müködésél

és a boá| ltás| a vezéÍ|ón

Afa Inyomógomb mÚkódik Nlncs ÍolanÍfoa a iávádó' A
táVadó e €mo éméÍÜl'

A 6'3' €s b€kozdés sze| n| jrájon
e|' cseré|je k] az 6|emel

A |ávadó ha|Ttávo]sága tú| Az elem majdn6m l6merilt.


