PROGRAMOWANIE CENTRALI CT 1RD

PKT 4.3 Ustawienie pilota zdalnego sterowania
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NAUKA:
1. Naciśnij klawisz SELECTION na płycie. Dioda CD miga
2. Naciśnij przycisk "1" pilota. Sterownik automatycznie zapamięta kod
3. Automatycznie zostanie zapamiętany przycisk „2” pilota i może on zostać wykorzystany do
uruchomienia funkcji furtki.
4. Kiedy lampka kodowania pozostaje zapalona operacja nauki jest zakończona.

ki
.p

USUWANIE PILOTÓW
1. Naciśnij klawisz SELECTION na płycie. Dioda CD miga.
2. Naciśnij klawisz MODE. Wszystkie diody led się świecą i wszystkie kody pilotów są
usuwane. Dioda CD zgaśnie.
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PKT 4.4 USTAWIANIE CZASU PRACY
Programowanie czasu pracy od 1 sekundy do 3 minut.
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1. Upewnij się,że brama jest w pozycji zamknięcia.
2. Naciśnij klawisz SELECTION 2 razy. Dioda W miga.
3. Naciśnij klawisz MODE i trzymaj : automat zacznie otwierać bramę dopóki nie puścisz
przycisku. Czas pracy został zapamiętany.
4. Dioda WT miga przez kilka sekund po czym brama zaczyna się zamykać i w tej pozycji
pozostaje.
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UWAGA!
Po wyłączeniu i włączeniu prądu centrala wykona ruch w kierunku otwierania bramy z wyjątkiem
jeśli aktywne są wyłączniki krańcowe.
PKT 4.5 USTAWIANIE AUTOMATYCZNEGO ZAMYKANIA
Programowanie czasu automatycznego zamykania od 4 sekund do 2 minut. Jednostka jest
wyposażona w automatyczne ponowne zamknięcie, ustawiony czas to 30 sekund.
1. Naciśnij klawisz SELECTION 3 razy. Dioda A.R. Miga.
2. Naciśnij przycisk MODE : od tego momentu liczba mignięć diody odpowiada czasowi
zamknięcia w sekundach.. Pierwsze 3 mignięcia aktywują automatyczne zamykanie.
3. Po upływie danego czasu puść przycisk MODE. Dioda A.R pozostaje zapalona.
Centrala liczy czas od momentu osiągnięcia położenia całkowitego otwarcia. Automatyczne
zamykanie nie odbędzie się w żadnym innym etapie pośrednim zatrzymania automatyki.
Wyłączenie automatycznego zamykania odbywa się przez wciśnięcie klawisza MODE przez
krócej niż 3 sekundy, dioda A.R pozostanie wyłączona.

PKT 4.6 Ustawianie funkcji furtki (częściowe otwarcie)
Centrala sterująca standardowo ma wyłączoną funkcję furtki
W celu korzystania z tej funkcji niezbędne jest korzystanie z drugiego przycisku pilota.
1.
2.
3.
4.

Aktywacja i ustawianie szerokości otwarcia częściowego
Naciśnij klawisz SELECTION 4 razy. Diody CD oraz W.T świecą
Naciśnij klawisz MODE, diody CD oraz W.T migają
Zaczekaj aż zapalą się 3 diody
Naciśnij klawisz SS. Automat zacznie otwierać bramę dopóki nie zostanie naduszony
przycisk SELECTION lub MODE - jedno przyciśnięcie zatrzyma bramę i zostanie
zapamiętany czas dla otwarcia furtki.
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W celu wyłączenia funkcji furtki należy w punkcie drugim ponownie wcisnąć klawisz MODE.

