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Butona 1 kez basınız

Butonla kapatınız

Butona 1 kez basınız

Butonla kapıyı açınız

Butona 1 kez basınız

Birmiktar otm.kapanacaktır

Kapı 30cm kadar;
Zincir gam'ını 
yerleştirmeniz için 
otomatik kapanacaktır

Kapıyı kapatıp
OK'a basınız.

Kapıyı açıp
OK'a basınız.
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Butona 1 kez basınız
GAM

Limit ayar işleminiz bitmiştir. + ve - tuşlarına aynı anda
basarak menüden çıkış yapabilirsiniz.
Ekran da belirecek KO ,ayar işleminin hatalı olduğunu
belirtir,sebebini araştırıp işlemleri tekrarlayınız.
Tırnağı yıpranmış GAM hataya sebebiyet verecektir. 
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        LİMİTLERİN AYARLANMASI

     

   AYAR MENÜSÜNE GİRME
OK butonuna hızlıca 2 kez basınız.
karşınıza PARAN yazısı gelektir.
Aşağı butonuyla rEG .Fc yi bulunuz.
(Menü diliniz ingilizce (Eng) ise
 L.SU yu bulunuz  ).
Daha sonra şekildekianlatımı 
sırasıyla takip ediniz.  

   ÖNEMLİ : Torsiyon yaylarını,sistem manuele alındığında ufak bir dokunuşla kapıyı yarıya kadar çekebilecek bir kuvvetle 
dengede bırakabilecek şekilde mutlaka ayarlayınız.Aksi takdirde tüm yük motor redüktörüne binecek ve kısa sürede motor 
redüktör dişli kırılması veya sıyırmalarına sebep olacaktır.Yay tahriki ile çalışan sistemlerde yay ayarlarını mutlaka yapınız

GAM'ı motor bloğundan 27cm ileriyezincir üzerinde
doğru yönde sabitleyip kilitleyiniz.(Yanlış yönde 
olduğunuda kabin altındaki sivici kıracaktır.)

                OFF Fotosel Açma ve kapama sırasında devrede.
(tESt Phot) Fotosel test.(OFF da bırakınız),    

Sigorta

               OFF  Kapanırken durdurulabilir ve geriye açmaz
(IbL oPEn) ON Açılma sırasına komut almaz,devam eder.
                   OFF Açılma sırasında komut alır 
(Photc oPEn) Açılırken fotoselin durumu 
                ON Fotosel sadece kapatma sırasında devrede.  

(Logic) Menüsü    (Paran dan sonra                   x1)
(tcA)       ON  Otomatik kapanmayı devreye alır   
               OFF Otomatik kapanmayı iptal eder
(3 StEP) ON  Kapanırken Durdurulabilir ve geriye açar.            

(PArAN) Parametreler menüsü                       x2
(tcA) Otm.Kapama Zamanı 2-120sn arasında ayarlanır
(oP torqUE) Açılış motor torku
         Motor tork değeri % 1 ile 99 aralığında ayarlanabilir.
(clS torqUE) Kapanış motor torku
         Motor tork değeri %1 ile 99 aralığında ayarlalanabilir. 
(zonE) Alan (Yalnız SCE-MA S kartlarında bulunur)
             Senkronize çalıştırmada kullanılır (0)

8 8 8 8

  SCE-MA
   Kontrol  
     Kartı

(Eos ve EOS60) SCE-MA KONTROL KARTI

(*) DİKKAT ! Bu klavuz genel bilgi amaçlı hazırlanmıştır,ürünün uygunsuz montaj /servis ve kullanımı sonucu insanlara,hayvanlara          
  veya eşyalara zarar verebileceğinden,ürün ile birlikte verilen kitapçıklardaki uyarı ve talimatlar dikkatle okunmalı ve uygulanmalıdır.

 Bilgi:Sce-MA kartlar da açma-kapama ayrı buton özelliği yoktur.

EOS 60 Bazı Yedek Parça Stok Kodları : 
Sce-MA Kontrol kartı :98733 
İç Motor:98923 
Redüktör iç Dişli :zzz.141                       
Trafo:98750 veya I100100048 10001 
Üst Kapak :I98739
Referans Switch kiti (zincir Gamı 2parça dahil):98717 
Zincir Gamı (2parça):98729 - . 
Manuele alma seti(Boticelli ile uyumlu) :98718
Aydınlatma ampulu 24v.25w :D1212204 
Ray seti 2900-3500:Stoklarda mevcut değil
Ray uzatma seti 1m.:N733391


