1-3. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ
Εγκαταστήστε το µηχανισµό σύµφωνα µε τα σχέδια 1-13 του αγγλικού φυλλαδίου,
δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια όσων εµπλέκονται µε την
εγκατάσταση, αλλά και τη µετέπειτα χρήση. Ο µηχανισµός θα λειτουργήσει
ηλεκτροκίνητα, γι’ αυτό θα πρέπει να πάρουµε τις κατάλληλες προφυλάξεις
σχετικά µε τη χρήση του ρεύµατος.
4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ∆ΟΚΙΜΕΣ
- Για όσο χρόνο διααρκέσουν οι εργασίες προγραµµατισµού και δοκιµών δεν
θα πρέπει να υπάρχουν άτοµα στην περιοχή κίνησης της πόρτας
- Όταν κάνετε τις εργασίες προγραµµατισµού και δοκιµών και δεν υπάρχει
άλλη είσοδος, θα πρέπει να είστε στο εσωτερικό του γκαράζ ώστε, αν
παρουσιαστεί πρόβληµα, να έχετε τη δυνατότητα να ανοίξετε την
γκαραζόπορτα.
- Αν τα ελαατήρια της γκαραζόπορτας είναι σπαασµένα ή χαλαρά και δεν
ισορροπούν ικανοποιηητικά την γκαραζόπορτα, αυτό ίσως προκαλέσει µη
ελεγχόµενη κίνηση της πόρτας, πράγµα που είναι άκρως επικίνδυνο.
4.1 ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΣΗΣ
Αφού έχετε τελειώσει την εγκατάσταση του µηχανισµού, θα πρέπει να ελέγξετε αν
η γκαραζόπορτα λειτουργεί χειροκίνητα χωρίς πρόβληµα, πρέπει δηλαδή η κίνησή
της να είναι οµαλή και να µην προκαλεί φθορά στο µηχανισµό. Ενεργήστε ως
εξής:
- Απασφαλίστε το µηχανισµό µε την απασφάλιση που διαθέτει (εικόνα 13.3)
- Ανοίξτε και κλείστε την πόρτα µερικές φορές.
- Ξαναασφαλίστε το µηχανισµό και κινήστε τη γκαραζόπορτα µέχρι να
µπλοκάρει το βαγονάκι του.
4.2 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
- Αφαιρέστε το καπάκι (εικόνα 3 - Α1) από το κύριο σώµα του µηχανισµού
- Συνδέστε το φις µε το ηλεκτρικό δίκτυο
Τα παρακάτω βήµατα αφορούν στον προγραµµατισµό του µηχανισµού.
Οποιαδήποτε στιγµή θελήσετε να διακόψετε τη διαδικασία του προγραµµατισµού,
απλά αφαιρέστε το φις από την πρίζα. Όποτε ξαναβάλετε το φις στην πρίζα, ο
προγραµµατισµός θα αρχίσει ξανά.
Σηµ: Το βαγονάκι θα πρέπει να είναι µπλοκαρισµένο στο σύνδεσµο της αλυσίδας
(εικόνα 7-Η)
4.3 ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗΣ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
∆ΥΝΑΜΗΣ ΤΟΥ ΜΟΤΕΡ
Σηµ: Κατά τη διαδικασία αυτή δεν υπάρχει η συνήθης ασφάλεια λειτουργίας, αφού
οι περιφερειακές συσκευές ασφαλείας όπως τα φωτοκύτταρα δεν λειτουργούν.
Επίσης δεν λειτουργούν τα τηλεχειριστήρια.
Κατά τη διαδικασία αυτή ο µηχανισµός θα «µάθει» τις τελικές θέσεις της
γκαραζόπορτας, όπως επίσης και τη δύναµη που απαιτείται για το άνοιγµα και το
κλείσιµο της γκαραζόπορτας. Ενεργήστε ως εξής:
Προγραµµατισµός του µηχανισµού για πρώτη φορά
Βάλτε το φις στην πρίζα. Περιµένετε περίπου 10 δευτερόλεπτα µέχρι ο µηχανισµός
να κάνει έναν αυτοέλεγχο (το πράσινο λαµπάκι PROG αναβοσβήνει). Μετά ο
πίνακας ελέγχου θα πάει στην κατάστααση προγραµµατισµού όπου τα λαµπάκια
CANC (κόκκινο) και PROG (πράσινο) αναβοσβήνουν αργά και ταυτόχρονα. Σε αυτό
το σηµείο µπορείτε να περάσετε στο βήµα 1.
Προγραµµατισµός του µηχανισµού όταν είναι ήδη προγραµµατισµένος
Βάλτε το φις στην πρίζα. Περιµένετε περίπου 10 δευτερόλεπτα µέχρι ο µηχανισµός
να κάνει έναν αυτοέλεγχο (το πράσινο λαµπάκι PROG αναβοσβήνει). Στη συνέχεια
το λαµάκι CANC (κόκκινο) θα αναβοσβήνει αργά. Πατήστε και κρατήστε πατηµένο
το κουµπί CANC. Πριν το αφήσετε και µέσα σε 3 δευτερόλεπτα, πατήστε το κουµπί
TEST. Όταν τα λαµπάκια CANC (κόκκινο) και PROG (πράσινο) αναβοσβήνουν αργά
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και ταυτόχρονα, αφήστε τα κουµπιά. Αν δεν αναβοσβήσουν και τα δύο,
ξαναπροσπαθήστε. Σε αυτό το σηµείο µπορείτε να περάσετε στο βήµα 1.
Βήµα 1: Εκµάθηση της πάνω τελικής θέσης
1.1
Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί TEST. Η γκαραζόπορτα θα
κινηθεί προς την τελική πάνω θέση και το λαµπάκι PROG (πράσινο) θα
ανάψει. Περίπου 10cm πριν την τελική πάνω θέση αφήστε το κουµπί.
1.2
Με «κοφτά» πατήµατα του κουµπιού TEST µπορείτε να φέρετε την
γκαραζόπορτα στην τελική πάνω θέση που επιθυµείτε. Το λαµπάκι PROG
(πράσινο) θα είναι αναµµένο.
1.3
Όταν η γκαραζόπορτα έρθει στην τελική πάνω θέση, πατήστε το κουµπί
CANC ώστε ο µηχανισµός να την αποθηκεύσει. Το λαµπάκι CANC (κόκκινο)
ανάβει. Προχωρήστε στο βήµα 2.
- Αν το λαµπάκι CANC (κόκκινο) δεν ανάψει, βγάλτε το φις από την πρίζα και
ξεκινήστε ξανά τη διαδικασία του προγραµµατισµού.
Βήµα 2: Εκµάθηση της κάτω τελικής θέσης
2.1
Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί TEST. Η γκαραζόπορτα θα
κινηθεί προς την τελική πάνω θέση και το λαµπάκι PROG (πράσινο) θα
ανάψει. Περίπου 10cm πριν την τελική κάνω θέση αφήστε το κουµπί.
2.2
Με «κοφτά» πατήµατα του κουµπιού TEST µπορείτε να φέρετε την
γκαραζόπορτα στην τελική κάτω θέση που επιθυµείτε. Το λαµπάκι PROG
(πράσινο) θα είναι αναµµένο.
2.3
Όταν η γκαραζόπορτα έρθει στην τελική κάτω θέση, πατήστε το κουµπί
CANC ώστε ο µηχανισµός να την αποθηκεύσει. Το λαµπάκι CANC (κόκκινο)
ανάβει. Προχωρήστε στο βήµα 3.
- Αν το λαµπάκι CANC (κόκκινο) δεν ανάψει, βγάλτε το φις από την πρίζα και
ξεκινήστε ξανά από την αρχή τη διαδικασία του προγραµµατισµού.
Βήµα 3: Εκµάθηση της απαιτούµενης δύναµης
(µόνο εφόσον τα βήµατα 1 και 2 έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς)
3.1
Πατήστε και αφήστε το µπουτόν TEST. Τα λαµπάκια CANC (κόκκινο) και
PROG (πράσινο) αναβοσβήνουν και µε µία µικρή καθυστέρηση η
γκαραζόπορτα θα εκτελέσει έναν πλήρη κύκλο λειτουργίας (θα ανοίξει
πλήρως και µετά θα κλείσει πλήρως). Κατά τη διαδικσία ααυτή το µοτέρ
«µαθαίνει» την απαιτούµενη δύναµη σε κάθε σηµείο της διαδροµής.
3.2
Μετά την ολοκλήρωση του πλήρους κύκλου λειτουργίας το λαµπάκι CANC
(κόκκινο) αναβοσβήνει και ο προγραµµατισµός έχει ολοκληρωθεί. Αν δεν
κάνετε άλλη ενέργεια, µετά από περίπου 3min θα σβήσει και η λάµπα του
µηχανισµού.
3.3
Μπορείτε να ελέγξετε την κίνηση της πόρτας πατώντας µία φορά το κουµπί
TEST.
Σηµ 1: Η προγραµµατισµένη δύναµη του µοτέρ µένει αποθηκευµένη ακόµα κι αν
υπάρξει διακοπή ρεύµατος κάποια στιγµή στο µέλλον.
Σηµ 2: Αφού ο µηχανισµός προγραµµατιστεί, φυσιολογικά θα κάνει από µόνος του
κάποιες µικροδιορθώσεις στην τελική θέση κλεισίµατος.
Σηµ 3: Μετά τον προγραµµατισµό, βεβαιωθείτε ότι ο µηχανισµός έχει ρυθµιστεί
σωστά και κάνει αναστροφή όταν η πόρτα έρθει σε επαφή µε ένα αντικείµενο
ύψους 50mm το ποθετηµένο στο έδαφος.
Σηµ 4: Μετά τον προγραµµατισµό, βεβαιωθείτε ότι ο µηχανισµός δεν ξεκινάει την
κίνηση για άνοιγµα αν τοποθετήσουµε στην γκαραζόπορτα ένα βάρος 20kg.
4.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ
Προγραµµατισµός τηλεχειριστηρίων
Μπορείτε να προγραµµατίσετε το πολύ 4 τηλεχειριστήρια. Για να προγραµµατίσετε
ακολουθήστε τα επόµενα βήµατα κρατώντας το τηλεχειριστήριο τουλάχιστον 1m
µακριά από τον πίνακα ελέγχου.
Βήµα 1: Πατήστε το κουµπί PROG και αφήστε το. Ο δέκτης είναι έτοιµος να
αποθηκεύσει τηλεχειριστήρια και το λαµπάκι του δέκτη (βρίσκεται στο σώµα του
µηχανισµού) θα ανάψει για περίπου 30 δευτερόλεπτα
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Βήµα 2: Μέσα σε 30 δευτερόλεπτα πατήστε συνεχώς το κουµπί του
τηλεχειριστηρίου που επιθυµείτε µέχρι το λαµπάκι του δέκτη να σβήσει. Τότε
αφήστε το κουµπί του τηλεχειριστηρίου.
Βήµα 3: Πατήστε και κρατήστε πατηµένο ξανά το κουµπί του τηλεχειριστηρίου. Το
κόκκινο λαµπάκι του δέκτη θα ανάψει για περίπου 3 δευτερόλεπτα και µετά θα
σβήσει. Σε αυτό το σσηµείο το τηλεχειριστήριο έχει προγραµµατιστεί και είναι
έτοιµο να λειτουργήσει.
Επαναλάβετε τα παραπάνω βήµατα για επιπλέον τηλεχειριστήρια. Αν
προγραµµατίσετε πάνω από 4 τηλεχειριστήρια, τότε αυτόµατα το παλαιότερο θα
διαγραφεί.
∆ιαγραφή τηλεχειριστηρίων
Για ναα διαγράψετε όλα τα προγραµµατισµέναα τηλεχεειριστήρια ενεργήστε ως
εξής: Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί PROG για τουλάχιστον 4
δευτερόλεπτα, οπότε το κόκκινο λαµπάκι του δέκτη θα ανάψει. Όταν αφήσετε το
κουµπί, το λαµπάκι αυτό θα σβήσει. Στη συνέχεια το λαµπάκι CANC θα
αναβοσβήνει αργά και όλα τα τηλεχειριστήρια θα έχουν διαγραφεί.

4.5 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ∆ΥΝΑΜΗΣ ΑΝΤΙΣΥΝΘΛΙΨΗΣ
Η δύναµη αντισύνθλιψης (cutoff force) είναι η δύναµη εκείνη που πρέπει να
ασκηθεί στην γκαραζόπορτα από κάποιο αντικείµενο ώστε να σταµατήσει και στη
συνέχεια να αντιστρέψει την κίνησή της ώστε να µην συνθλίψει το αντικείµενο
αυτό. Η δύναµη αυτή δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 150Ν (περίπου 15 κιλά). Η
µέτρηση πρέπει να γίνει µε δυναµόµετρο.
Ο πίνακας ελέγχου παρέχει 8 επίπεδα δύναµης και ααπό το εργοστάσιο ο
µηχανισµός παραδίδεται ρυθµισµένος στο επίπεδο 5. Αν χρειαστεί ρύθµιση,
ενεργήστε ως εξής:
Πατήστε και κρατήστε πατηµένο για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα το κουµπί
POWER, έως ότου κάποιο από τα λαµπάκια που είναι περιµετρικά του κουµπιού
POWER ανάψει σταθερά ή αναβοσβήσει. Αυτό µας δείχνει σε ποιο επίπεδο δύναµης
αντισύνθλιψης είναι ρυθµισµένος ο µηχανισµός σύµφωνα µε τον επόµενο πίνακα:
ΛΑΜΠΑΚΙ
Κάτω αριστερά από το κουµπί POWER (1)
Πάνω αριστερά από το κουµπί POWER (2)
Πάνω δεξιά από το κουµπί POWER (3)
Κάτω δεξιά από το κουµπί POWER (4)

ΣΗΜΑ
Αναβοσβήνει
Σταθερά αναµένο
Αναβοσβήνει
Σταθερά αναµένο
Αναβοσβήνει
Σταθερά αναµένο
Αναβοσβήνει
Σταθερά αναµένο

ΕΠΙΠΕ∆Ο
∆ΥΝΑΜΗΣ
1
2
3
4
5
6
7
8

Βρισκόµενοι στην κατάστααση που περιγράφεται πριν από τον πίνακα, κάθε φορά
που θα πατάµε το κουµπί POWER, το επίπεδο της δύναµης θα ανεβαίνει ένα
επίπεδο. Μετά από το επίπεδο 8, αν ξαναπατήσουµε το κουµπί POWER θα
µεταφερθεί στο επίπεδο 1 (κυκλική µεταβολή). Όταν ρυθµίσετε το σωστό επίπεδο
της δύναµης αντισύνθλιψης, πατήστε το κουµπί CANC για να την αποθηκεύσετε.
Στη συνέχεια πρέπει να κάνετε δοκιµή.
Σηµ 1: Μην θέσετε τη δύναµη αντισύνθλιψης σε πολύ υψηλό επίπεδο, επειδή αυτό
µπορεί να προκαλέσει τραυµατισµό σε άνθρωπο ή ζώο, ακόµα κι αν έχετε
τοποθετήσει άλλες συσκευές ασφαλείας (π.χ. φωτοκύτταρα).
Σηµ 2: Μετά τον προγραµµατισµό, βεβαιωθείτε ότι ο µηχανισµός έχει ρυθµιστεί
σωστά και κάνει αναστροφή όταν η πόρτα έρθει σε επαφή µε ένα αντικείµενο
ύψους 50mm το ποθετηµένο στο έδαφος.
Σηµ 3: Μετά τον προγραµµατισµό, βεβαιωθείτε ότι ο µηχανισµός δεν ξεκινάει την
κίνηση για άνοιγµα αν τοποθετήσουµε στην γκαραζόπορτα ένα βάρος 20kg.

3

