ROLL 230_*,
EGYMoToRosvEzÉRLóToLóKAPUHoZ.NYILóKAPUHoZ
ta|€ p ítésemoszakiJártasságot
A lészÍl|ék
'e]téte|ez.
szükság 3soténkérjosak6mbo] s.gítségét'
ésÍonde|letésszeÍ{i
haszná|ateseténó|.
A garanch kiáró|ag szakszeíI te|oPÍtés
kel|hogy |egyenel|
ós a hozzávezetá3ekíeszÜ|tségmentesek
A 3zeÍe|ósa|aü a kész.l|ék
a
a|ótt ké6zü|éket
Írszü]tségmente3ltsel
Eset|egesbizlosítékcsere
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A lészü|éksorkapcsaia pang|Íakétkü|önbözó módon he|yeziEtóek Ío|
a krnnyebb szgre|ésórdakében'
kÖzósltő kapsa.
GND - a há|ózativédöföld és a motorvédóÍÖ|djén6k
230vAc - a hálÓzati áEme|látás bmenete (230VAc)
N - a há|ózati íeszoltségnu|la pontja
L. a háózati feszu|tsegÍázispontja

ilOTOR - a motorkimmBti kapcsai (23OVAC)
oP - nyitó iÍány.a kondenátoÍ egyik pl|usa
N - a motortekeGeirek klzls kapBa
cL - záró irány' a kondePá|or másik pó|usa
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FLASH - vi||ogó|ámpa kirÍEngt(230VAc)
N - a |ámpa nu||akap6a
L. a |ámpafáls kapcsa
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A rAPUT, És
ÜzExBEHELYEzÉsKoR ÁLLlTsA KÉzfEL KözÉP
ZÁRJAA KUPLUNGoT.
^L|ÁSBA
BÉKÖTÉs
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száÍÉra (12í8voc}
íi'l,Do - tápfeszü|tségkiman€ | Íotoce||a
. - a tápíBszültségkimeret negativ kapcsa
+ - a tápfeszü|tségkimenetpozit|vkapcsa
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végál|áskápBolók bemenet8i
L|l|lT sw - a to|ókapumozgását |eá||||ó
A|apbeál|itásbanmindkettóbontó kontaktus.
mozgást leál|Ítókap$o|ó kapcsa
oP - rryitóiráíryú
cL - záróirányúmozgást lgá|||tTkapcsoló kapBa
A l€ D 6o|ók kózÖs vezetékáta coM kaDocsbak€ | | csat|akoztatni.
Amennyibene oP és cL kapcsokba nem sat|akoáat kapsolóka|, akkor a készü|ék
mükódik' Ennek detektáása a készÚlékfeszü|tséga|á
nyl|ókapuvszéÍ|óként
he|yezése*ortörténik, ezéÍtne tegyen rÓvidárat a bsmenetek és a coM kaPffi krzé!
coil _ a L|M|TsW sTARl sAFEw

berenetek kÖzós kao6a
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START - záró kontakfusúbemenotek,impu|zusÚzemú(step by slep)
Funkciói regegyeznek a táWezér|ómÚktdtetésére|.
Vezér|ésre.
PART - kiskapu funkciót (rész|egesnyitást)mt]köd|etóbemenet
tolókapu esetén-ír3€ ,
A kiskapu nyitás mértéke
te|jesÍryitásiidónek.
nyl|ókapues8tén-1l2€ a beállÍtott
FULL - nagykapufunkciót (te|jesnyitáí) működtetó bemeret
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sAFETY - bontÓ kontaKusúbiáonsági bemenetgk
Ha nem csat|akoaa|ide eszkóz|, akkor a bem6n6tekatrövidre ke||zámi a coM keporcsa|.
FoTí - a kii|só o|da|iÍotocel|abemenete
Az ide sal|akoáatott berendaés nyitáskornem akt|v Érás kÓzbeni megszakításE te'6s
nyitástvált ki' á||óhe|yzelbenmagakadá|yoza a kapu e|indu|ását'
i||€ t ve az automatazáÉs Ídejét
úiráindllia'
FoT2 - a kapu mÖgöttivagy a b6lsö o|da|i
bgmerete
To|ókapuWzér|ókénte ide csat|akoztatott
'ottrÉ|la
berondezésmind nyitás ktzben, mind záfás kÖzb€ n
megá||itjaa kapu mozgásá, á||ó he|yzetbenpedig megakadá|yoza annak e|indításál,i||€ t ve az
A sTART bemenetreVagy táwezér|óW|adottimpu|zusraa
adomata árás idejétújÍaindltja'
|egutó,bbiirányba fu|ylatjaa kapu a mozgós|'
Ny||ó}€ p u v€ z éÍ|ókénta ide sat|akoaatott beÍondazésrryitáskÖáen a reggakitás idejére
megá|||tiaa kapu mozgásá, záÍás kÖáeni megszak||ásrate|jesnyitástvá|t ki, i||etveá||ó
újraindltja.
h€ | yretb€ n megakadá|yozzaa kapu e|indítását,va|amintaz aúomata árás idéjét
Amennyibennem használja a sAFEw bementeket.akkor a csomagban mel|ékelt
ré' átkötésse|záia röVidre azokal a coM kapoccsa|.

ANTÉNNA . antonnestlakcT kapsok
sH - kü|só antenre ámyéko|ásámk kapGa
antBnnapá|€ kapsa
slc - k|]|sóantenm jelvezetéke,vagy a me||éke|t
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ROLL 23e)
DECoDER cARD . A táWezérlökkódjainaktáro|ására.
A kártyátfeszü|tsegmentes
á||apotban
szabade|távolítani
il|etvebeheveai
A káÍtyán|áthatónyí|nak
a DEcooER cAR0 Íe|iratra
kel|mutatnia'

V|sszAJELzÉsEK:
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Az € g yes b€ m enetelüez tartozó |edek vi|ág|tó állaPota a bemenet Íöv.dE zárt á||epotát'eIképgi.
A bontó kontaktusú bemenetekhez taÍtozó |edeknek az 0z€ m b€ he|yezéskorvi|áglt8n|ukke||.) sAFETY bemenetek'
L|MlT sw bcmnét€ k nek c9k to|ómotor haszná|ata setén szabad ü|ág|tan|uk'
A záró kontalÍusú bemen€ t € k h€ z
tartozó ledeknek cak a mÍiködtetéspl||anaÉbanEabad vi|ágitaniuk 5 sTART bemenetek'
230VAc - piros |ed,je|zi a bejóvő há|ózati feszü|tségmeg|étéla pane|en
BLocK

LEVEL(bóvítókártya csat|akoztatásával)- blokko|ás köze|i á||apoiban növekvö fényerőVe|je|zi a motor e||ená|lását

BLocK

AcT|VE(böVítókártya csatlakoáaÉsáva|) - blokko|ás eseténvi|ágít,amikor a BLocK LEVEL 9intje e|értea rnaximumot.

Mind a BLocK LEVEL, mind a BLocK AcTlVE a|+á||apotban Vi|ágít.A motor mt'iködésekor kia|szik a ÍényÜk,és csak b|okkolás
köze|i fázisban van ismél szerepük
ízvDc - Piros |ed,ie|zi az e|ektíonikaés a motor tápfeszü|tségénekmeg|étét
Amennyiben ez nem vitágít'de a 230VAc |ed igen, e||enőrizze a biztosÍtékoká||apotát'ha szÜkséges cseré|jeki'
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PowER - a molor működési ereiénekbeá||itisára, kb' 5&90% ki'zött.
L'
4'+' irányba tekerve növekszik, a irányba tekeÍVepedig csÓkken az eró.
Ugy ke||beá||ítani'hogy mÚködés közben a motor á|la| a kapu éleinható erő nem |ehet
nagyobb í50 Nelvtonná| (í5 kg). lndu|áskor a teuesitmény2 másodpeÍcjg maximá|is.
A beá|líÉs|a kapu mtiködése a|atttudja váltoaatni,
míg korábbi készü|d(ekné|sak a kapu csukott á|lapotában tehette.
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Ha bármikor is á||ita PoWER trimmeren, e||enőÍize u akadályézéke|ést(BLocK)
és a motoridót (\^I3RKT|ME)' ha szükséges á||itgonrejta.

PAusE - az automatikus árás ideiénekbeá||itására
Ha te|jesen ba|ra leked, akkor a készü|éka kinyitottá||apote|éréseután nem zár be automtikusan,
táWezédöVe| zárható. Ettő| a á||ástó|jobbÍatekerue, a "+'je|zésfelé -10-128 másodperc kés|eltetési
idö
ál|íthatóbe' és a kaDu ennek az időnek a |ete|teután zár be'
Kiskapu nyitás esetén a kés|etetésa beál|ítottértékkb. Íe|e|esz, vagyis -5-a4 másodperc'
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A készü|ékalka|mas a kapu útjábakerült akadá|yok ézéke|ésére,böVítőkártya - BLocK - cat|akoziatásáva|'
Amely kü|ön megvásáro|ható.További tudniva|ó az akadályérzéke|és
Íunkció rész|etesmüködéséÍö|
a bóVílókártya |eifásában talá|ható.
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D|P sw|cHEs . kapcso|ósor a kényelmiszo|gá|talások beá|ításához.
Bámi|yen beá|lítasta kapu csukott á||apotábanvégezzenI
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A kapcso|ók oN á||ásában az a|ábbi funkciók aktivá|ódnak:
1 ' - nagyobb mérettito|ókapu esetében,több míiködési idó beál|íÉsátengedé|yezi.
AWoRKT|ME trimmeren beá||íthatómúködésiidőtartam a|aphe|yzetbení0-30mp. Nagyobb méretÜkapr
esetébenez kevés |ehet. Ez az idó|artam midositható 30s0mo közöüi taÍtomáíwÍa.
2. - a vegá|lás bemenetek invertá|ása mágneses végá||áskapcso|óhoz.
uonxl tt'rg'
A bemenetek |ogikáa invertá|ódik,aok záró kontaktust igénye|neka véghe|yzetben.
3. . társasház funkcii. Ha tibben haszná|ják a kaput, akkoÍcé|szerűeá a funkciót beá||itani,ígya k4ut nem |ehel
mégá||í|ani
távirányítóVa|mozgás közben, és a kapu vélet|enü|sem fog nyitva mradni'
Az e|eklronika nyitás közben nem Íogadel PART vagy FULL parancsot, nyitottá||apotbanautomata zárás me|lettugyanezen
impu|zusokÍaa automata záÉs ideie újraindul,zárás közben pedig nem csak megá||a kapu' hánem teÜesen ki is nyit.
Múkt'désiÍe|té|e|e'
hogy |egyen beá||itvaaulomata zárási idö.
4. . a vóghelyzet e|ótti hssikás tiltásához. A|apesetben a készü|ék-3másodpercet |assítvéghe|rzetbeérése|ótt.
Ha ene a szo|gá|ta|ásraninGen szüksége, a készü|éknem fog |assítani.
Atá||ításután e||enörize a beá||itotlmotoridót a vvoRKT|ME trimmeÍen.
tl
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LRN/DEL - táWezérlök be|anitásához, törléséhez, és funkcióinak programozásához
Távirányító tanílásához nyomja meg a LRN/DEL gombot egy pi||anatm,a gomb fö|ötli zö|d |ed, LRN/DEL |ed vitágit 30 másodpercig.
Ez idó alatt nyomja meg a tanítandó táwezér|ó bárme|y gombiát, a |ed e|a|szik,adó betanitva. Admként isméteÜemeg az e|őbbi
műve|etsort.A 6,l. adó betanításakoraz LRN/DEL |ed hámat vil|an,je|ezve: a memória megte|t.
ToVábbi tanításracsak tör|és után Van |ehetőség.
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A pfogramozás menübe a LRN/oEL gomb fo|yamatos nyomva tartásáVa||éphet.A LRl.UDEL |ed vi||ogásszámije|ölik a menüpontokat
Ame|yik ü|lanás után e|engedi a oombot, anná| a menü geÍinti funkcióvá|tás történik.Az így beá|lítottfunkciók az összes rnemóíiában
táÍo|ttáWezéÍ|óreérvá]yesek, és bámikor egyséí'esenÍTrcdosithatóak
Az a|apéÍtelmezett
beá||ításoka szövegben vastagon szedve.
A dólÍ betúve|kieme|tfunkcjók átá||ításanagyon nem aján|ott,és a készü|ékhe|y|e|enmúködésétvonhat'a maga után'
Menüpontok:
1 nagykapu nyitás (FULL) - A gomb
2 kiskapu nyitás (PART) . B gomb
J-
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Az elsö négy pontban más nyomógombot rendelhet hozá az adott funkcióhoz' mint a gyári beá|lítás,a köveü(ezóképpen:
a megfelelö számú vi||anás u|áni szünetben a LRN.|/DELgombot e|engedve, majd 5 másodpercen be|ü|a használni kivánt
táVirányitó gombot megnyomva |étrejönaz újhozárende|és. Amennyiben nem nyom meg egy gombot sm, akkoÍaz adott
Íunkció nem |esz múkódtehető táwezérlóÍő|.
5 ugrókódos / egyszerű dekódolás
Ha a távirányitója egyik napró| a másikra nem múködik, á||itsaegyszerti dekódolású üzembe.
Ez akkor fordulhat e|ó, ha a táWezér|óket Íitkánhaszná|ják.
Ez nem hiba, hanem a ugrikódos Íendszeísajátossága.
6 monostabi| / ö,sÍabí7(kapcso|ó) üzemmód
7 2 l 4 bistabi|kimenet' mindkettó csk bistabi| tizemmodban mtiködik
8 normá| / e|ővá|mztó Íjzemmód
Ez a funkc.ióvédhetVé|etlenmegnyomás e||en.E|óválasztó üzemmódban, ha bárme|yik gombot megnyomja a táVadón,
az nem |esz hatásos, csak az e|óvá|asztó gomb megnyomása után.
9 csak e|óvá|asáóva| kapcso|/ csak elóVáasztó nélkül kapao|. . csak az e|övá|asztó üzemmód bekapcso|ásakor van je|entósége.
Lehetósége van aÍIa,hogy egy távirányitóE| tóbb készü|éketvezére|jcn,mint a táürányitó nyorÉgombjainak száma,
a 8 és 9 menüpontok együttes haszná|atáva|:E|őször aktivá|,iaa 8 menÍlpontotminden készü|éken
- a 9 rnenüponlo| alaphe|yzetben hagyva a készü|ékcsak az e|óvá|asáógomb + adott gomb egymás utáni
megnyomásáva| mÍiködik.
- a 9 menÜpontot átá||ítvaa készü|ékegy gombnyomásra működik
Az igy mÍiködtetni kiván| va|amennyi készü|éknekegyérte|mtiena táviÍányitó hatósugarán be|ül kel| |ennie.
10 egy gombhoz egy l egy gonbhoz tööÖ kimenet
11 tiltva / engedélyezve a programozás hozzáÍérés
1 vi||anás:ti|tva,
2 Vi|lanás:engedé|yezve
12 távirányiló darabszám |ekérdgés
A Ied minden Vi||anásaegy adót je|képez'
í3 5J0 funkciók |ekérdezése
Rövid vi||anás:a funkció a|apbeál|ításszerinti' hosszú vi|lanás: funkció átá||ifua
1415 gyári a|apbeá||ítá$k visszaá||itása
Az 1-10 menüpontokat gyári ál|apotba á||itjavissza. Ez a renüpont távirányitikat nem töK'|.
'1617 e|hagyott,e|veszett távirányitók tör|ése
Aramta|anítsaa készÍi|éket,
majd áram a|á he|yezésután használja a rendelkezésre ál|ó táVirányítókat
Legalább egyszer' akár he|eken át. A menüpont aktivá|ása után, az addig nem haszná|t távirányítók tör|ódnek.
18 ismert láWezér|ő tör|ése
E|engedésután nyomja meg a lÓrlendő lavirányító korábban haszná|t gombjá|
,|9 telies távifányító rrEmória tör|ése
Ez a menüpont a 15ós menüpontot is aktivá|ja!
20 a |ed e|a|szikés a készü|ék
ki|épa menübó|.

WoRKTIME - a motoÍiizemidejénekbeá||ítására
To|ókapu esetén 1}30 / 3G60 másodperc, nyí|ókapuesetén 10-5o másodperc közöt|i értéká||ithaló be.
A'+'irányba tekeruenövekszik' a:.irányban tekeNe pedig cstikkena |dó.
A kiskapu múködtetésideje automatikus;e|őbbi esetben 1/}a, utóbbi esetben í/2-e a beá|litottidónek'
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a|á a készü|éket.
ésáe||enőzött, akkor he|yezzeÍeszültség
Ha mindenbekötéí e|Végzetl
Ekkor a viIlogó|ámpanéhányszorfe|ü||an'
Tanitsonbe |ega|ábbegy táwezér|őt'
a motoronése|lenórizze,hogya megfe|e|ő|edekműködnek-e'
To|ókaDueseténműködtesse kézze|a VegálláskaPcso|ó|
a kapunaknyilnike|l,ha nem igy
e|ső müködte|ésére
A táWezéÍ|ő
Á||ítsa'axaputközépá||ásbakézzel,ésárja a kup|ungot.
úán húzza|ea rÍ|otor
csat|akozókapcsá a
fesziiltségmen|esílése
tesz, a motorforgásirányármódosítanike||.Az e|ektronika
éshelyezzefesziiltséga|á a
ésdugjaüssza megfordítva.
wulán záÍjabe a kaputkézze|,zárla a kup|ungot,
készü|ékrö|,
készü|éket.

NyÍ|ókapueseténaz a|ábbiak szefintjá.jon e|
motoridőleleltéignyit.Amennyibenez lényegesentöbb a
|nditsae| a kapumüködéséltáwezérlóVe|,ekkora kapu a beá||ítot|
|sméle|je
meg
kevesebb,záÍjabea kaputláWezér|ővelésá||itsona WORKT|ME trimmeÍen.
vagy a szükségesné|
ke||eténé|,
az időt, hogy a mótoratovább' Úgy ke||beá||itani
i.dő,kisér|etezzen
á turj"i niita"i. n" tovább-rasem megfele|őa rírútoaesi
érésután meg kb. 6 mbodpercig.zúgjon'.
e|érése
e|őttkb. 3 másodpercce|nÉr|assitson,ésa véghe|yzetbe
véghe|yzet

mechanikusütközók fe|szer€ | éseszükséges!
Az automatikamegíele|óműködéséheza kapu nyitottéscsukottvégpontjaihoz
e||álot|moloroká!
nem |ehetséges,
haszná|jonbe|sóvégál|áskapcso|óVa|
Ha az ütközók íe|szere|ése

in

To|ókapu eseténaz a|ábbiak szelintjárjon el
motofidő|e|et|éig
nyit'
de rnaximuma beá||ítot|
ekkor a kapu a végá||áseléréséig,
|nditsae| a kapuműködésé|táWezéÍ|őve|,
vagy a szükségesné|
kevesebb,zárjabe a kaputtáwezér|öve|ésá||itsona
Amennyibenez utóbbitöbb a kel|eléné|'
meg a teljesnyitást.Ha lovábbrasem megíe|előa míiködésiidő, kisédetezzentovabb.
WoRKT|ME trimmeren.|sméte|je
e|őttkb. 3 másodpercetlassitakkoroptimá|is,ha a kapuvegá||áse|érése
A beá||í|ás

lm

A kapu működteléseközben e||enőrizze,hogy az|kézze|könnyen meg tudj+'eá||itani.Erre biáonsági okokbó|van szükség.
a PoWER trimmeren.
Ha szÜkségesá||ítson
működésierőt, motoridót.
után kb 3 hónappa|e||enőrizzea kapu működésá, a beá|lított
A te|epítés

ta

A KÉszÜLÉKMÚKÖDÉSE
Ha autó\ra|közlekedik, akkora FULL gombba|nyithatjaki te|jesena kaput(nagykapu),ha gya|ogosan,akkora PART gomb
a kapu'
(kiskapu).Ugyanezengombokka|nyitáskorészáráskor is rT}egá||ítható
megnyomására|rész|egesen
vagy kinyitotlá||apotában,
a PART gombba|zárható a kapu,a FULL gombba|pedig
A kiskaputnyitás közben megá||ítva
nagykapuranyilháó. Nagykapunyitásbó|kiskapunyitásraváttaninem |ehet.
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. átmenetilegkiiKatható:te|jesennyitottál|apotbannyomjameg a FULL vagy a PART'
Az au|oma|aárás - ha Van beá||ítrra
ésa kapu nyitvamarad.
kiskapuratörténtnyi|áseseténa PART gombol.Ekkor a vi||ogó|ámpanéhányszorÍe|vi||an,
A kövelkező gombnyomásraa kapu azonnalzár.
A kaputugyanigymüködtetia FULL ésPART bemenelekrecsal|akoáatottnyonEgomb(ok)Vagykulcsoskapcso|óis.

MÚszAK| ADAToK
230VAc 50Hz (+-5%)
Tápíeszü|tség:
maximum4.sVA
Te|josítmóníe|vé|e|:
fi!g9öen)
Íokoat:IP00/|P56(caomago|áslól
Védetlségi
433.92MHz'
Hcs KEELoa
BeéDitett
rádióvevó:
A pan.I mcchanikaimérele:105x123x35mm
Motorkimenet:230VAC,maximum500W
kim€ n et| 12.'l8voc' mdimum 200mA
Tápíeszűltség
Villogó |ámpakimenel:230VAc' maximum4oW
F5A 5x20mm
Biíositéka motomak:250V
250V T50mA5x20mm
Biáositéke elektronikának:
.20.c . +55.c
Múködésihómérsék|ettarlomány|
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