VIKTIG VEILEDNING FOR SIKKERHETSSYSTEM (DMS)
Viktig Monterings instruks for DMS
1. Sett grenser på opp/ned av motor før programmering av DMS –
bruk bryter for ”dead man mode”
2. Sjekk at porten går jevnt, kontroller skinner er montert korrekt og
er skrudd fast.
3. Monter DMS til bunnelement ved bruk at forborret hull.
4. DMS er fabrikkinstillt på nr 3 for følsomhet og skal normalt ikke
justeres. Fjern plastikken rundt batteriet.
5. Sørg for at porten er i lukket posisjon
6. Slå av ”dead man mode” (dip swich #2)
7. Programmer DMS til styringsskapet. Trykk og hold inn knappen på
kretskort til høyre i styringsskapet til du høre 1 beep. Deretter trykk
og hold inn programmeringsknappen på DMS sender – til du hører
1 beep deretter trykker du igjen på knappen i styringsskapet til du
hører 2 beep deretter er DMS programmert.
8. Trykk og hold program knappen i styringsskapet (nederst til høyre)
til rødt lys slås på og lyser konstant.
9. Trykk start knappen (ved siden av program knappen) Porten vil nå
starte oppsett kjøring ved å gå opp/ned.
10. Porten vil gå opp ca. 6 cm stoppe så gå ned igjen. Deretter gå helt
til toppen og stoppe. Du må nå trykke på start knappen en gang til.
Porten vil nå lukke, gå opp til toppen for så å gå ned en siste gang.
Når porten er ca. 5 cm fra bakken må du trykke start knappen en
siste gang. (ikke hold start knappen inne bare et trykk) Oppsett av
porten er nå ferdig.
11. Det røde lyset skal automatisk slås av dette bekrefter at oppsett er
ferdig

Kabling
Strøm:
N – Nøytral/Blå
L – Strømførende/Brun
Jord – Koble sammen med Jord fra motor i plastkontakt
Motor
U – Opp/Ned eller Sort/Brun
V – Opp/Ned eller Sort/Brun
W (c) – Nøytral/Blå
Jord – Koble sammen med Jord fra Strøm i plastkontakt
Programmere Sender
1.
2.
3.
4.

Trykk og hold inne radio knappen i styringsskap til C1 LED lyser
Trykk knappen på senderen til du hører 1 ”beep”
Trykk på radio knappen igjen til alle C LED lys er slukket
Repeter for flere sendere

Kretskort styringsskap for DMS (er til høyre) Se Punkt 7

Hovedkort I Styringsskap for programmering av motor og sendere

