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DİPSWİTCH AYARLAMASI
1 - 2 Off-Off Butona basılı tuttukça çalıştırma modu

On- Off Yarı otomatik mod
Off-On otomatik mod ve otomatik kapanma devrede
On-On Otomatik mod ve herzaman kapat

3 Açılma hareketi açılana kadar devam eder . Kapanma hareketi durdurulup
tekrar geri açar . (Otomatik modda aktif)

4 Flaşör  motor harekete geçmeden 5 saniye önce yanıp söner .
5 Fotoselden geçtikten 5 sn. sonra kapama devrede ( otomatik kapanma aktif ise)
6 Fotosel 1 açılmada devrede
7 İvmeli kalkış
8 İvmeli stop
9 Yüksek ivme

10 Flaşör otomatik kapanma bekleme süresincede devrede

Güç AYARI

Motorun güç ayarını yapmak için Kontrol Kartı kutusu içerisinde bulunan trafonun yanındaki
yanakayar switchten yapmalısınız.

Harici Alıcı Bağlantısı

**** Yukarıdaki bağlantıda sadece harici kumanda alıcısı gösterilmiştir . Diğer bağlantılar
motoru devreye almadan önce bağlanmalıdır .

**** Yukarıdaki bağlantı NICE ın SMX2 harici kumanda alıcı bağlantısının birebir şeklidir .
Başka bir harici kumanda bağlantısı da aynı şekilde yapılmalıdır .

SMX2 Harici Alıcı
21 Siyah  - 24 V
22 Kırmızı  + 24 V
23 Beyaz COM
28 Beyaz NO

POTANSİYOMETRE AYARLARI
TL Çalışma süresini 
TP Otomatik kapanma bekleme süresi
TRA Kapı açıkken  2. hareket eden kanadın bekleme süresi
TRC Kapı kapanırken 2. hareket eden kanadın bekleme süresi
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KUMANDA TANIMLAMA
Kumanda tanıtma işlemi iki şekilde olmaktadır.
MOD 1 ve MOD2 şeklindedir.

MOD1 Kumandanın aynı butonu ile step by step(aç-dur-kapat) çalıştırma.
1) Alıcının üzerindeki butona basıp çekin.
2) Kumandanın tanıtmak istediğiniz butonuna 7 saniye kadar basılı tutun.
3) Alıcının üzerindeki ışığın sönmesini bekleyin.
4) Kumanda tanıtılmıştır.

MOD2 Kumandanın butonları;
1.Buton Aç-Dur-Kapat-Dur
2.Buton Kısmı Açma
3.Buton Aç
4.Buton Kapat şeklinde tanıtılır.

1) Alıcının üzerindeki butona basılı tutun
2) Alıcının üzerindeki ışık yanınca elinizi çekin.
3) Kumandanın 1. butonuna 10 saniye kadar basılı tutun.
4) 10 saniye sonra kumandanın butonundan elinizi çekin. 
5) Alıcının üzerideki ışık sönünce kumandanız yukarıdaki gibi çalışır.

***** MOD2 kumanda tanıtımı sadece SMXI ve SMXIS alıcılarda (soketli alıcılarda) çalışır.

***** SMX2, FLOXIR de MOD2 şeklinde tanıtım yaparsanız. 1. kanalı 1. buton, 2. kanalı 2. bu-
ton çalıştırır.

***** Kumanda alıcısı kendi üzerinde olan motorlarda sadece MOD1 şeklinde okutma yapılır.

UZAKTAN KUMANDA SİLİNME (SMXIS- SMXI- SMX2)

* Alıcının butonuna basın ve basılı tutun
* Led uzun süre yanacak ve daha sonra sönüp 1 sn ara ile yanıp sönmeye başlayacak
* Led 3'üncü kez yandığında butonu bırakın ve 10 sn bekleyin

FLOXIR Alıcısından Kumanda Silinmesi

1 Alıcının üstündeki butona basılı tutunuz.
2 Üzerindeki LED yanacak daha sonra sönecek. Elinizi çekin.
3 Kumandanın butonuna basılı tutun Led yanacak daha sonra sönecek elinizi çekin.
4 kumandanın butonuna basıp çekin. 
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