VIKTIGE INSTRUKSJONER FOR INSTALLASJON AV
DEN NYE TYPE "KEYROLL" KONTROLL ENHET til DMS
(sikkerhets list)
1.

Sett grenser på opp / ned av motor før programmering av
DMS - bruk bryter '1' for” dead man mode”

2.

Sjekk at porten går jevnt, kontroller skinner er montert
korrekt og er skrudd fast.

3.

Monter DMS til bunnelementet / forboret hull.

4.

DMS er fabrikkinnstilt til følsomhet nivå '3' og skal normalt
ikke justeres. Fjern plastbeskyttelsen fra batteriene.

5.

Sørg for at døren er i lukket stilling.

6.

Slå av” dead man mode” (bryter '1')

7.

Programmer DMS til kontroll boks - trykk og hold inn den
røde knappen i kontroll boks til du høre 1 beep. Deretter
trykk og hold i program knappen på DMS sender til du
hører 1 peep deretter tykker du på knappen i kontroll
boks til du hører "2" "pip". Programmering fullført.
Vennligst se forklaring nederst på siden merket '*'.

8.

Start installasjonsprosessen - Trykk og hold den RØDE
knappen inne i kontroll boks til du hører "1" pip og slipp.

9.

Trykk på
knappen i kontroll boks. Porten vil nå
starte oppsett kjøring ved å gå opp / ned automatisk.

10. Porten vil gå opp ca. 6 cm stoppe så gå ned igjen. Deretter
gå helt til toppen og stoppe. Porten vil nå gå ned og opp igjen,
deretter starte til og gå ned for siste gang. Når døren er 50 mm
fra gulvet, må du trykke
knappen en gang til (ikke hold).
Programmering er fullført.
11. Det røde lyset skal automatisk slåes av dette bekrefter
oppsett er ferdig.
Kobling strøm:
N - Nøytral / Blå
L - Strømførende / Brown
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 strømnettet i plastkontakt
Programmering av håndsender
1. Trykk og hold knappen
på forsiden av kontroll boks
enheten piper en gang, så slipp.
2. Trykk på senderknappen som skal brukes til du har 1 pip
3. Trykk på knappen på forsiden av styreenheten en gang til, og
den piper to ganger. Programmering (paring) er nå fullført.

Justering av følsomhet - Hvis dørovervåkingssystemet ikke er
følsomt nok, kan dette justeres ved hjelp av den lille bryteren i
DMS senderen. '0' er den mest sensitive og '9' er den minst
følsomme. Endre tallerken og gjenta trinn '7' for å justere
følsomheten.
*- Slår av dørkontrollen på ett bestemt punkt- Når dette skjer,
kan det hende at den ikke kommer til å gå ned, dette skyldes at
fjæren spenner når døren er i drift. Den største "hoppende"
effekten vil være fra rundt 50 mm fra gulvet, dette er når
spenningen er størst, dette kan føre til at
dørovervåkingssystemet aktiveres og dermed stopper porten og
returnerer den til åpen stilling. På den siste syklusen av
oppsettprosessen (når døren er tilbake til bunnen for siste
gang), trykk på startknappen en gang når døren er 50mm i
gulvet. Dette vil slå av dørovervåking fra dette punktet.
Feilsøking. Kontrollenheten piper '4 ganger' - Batteriene må
byttes i senderen som er montert på baksiden av bunnskinnen.
2 x 'AA' batterier vil være påkrevd.
Når motoren er riktig installert og når testingen ikke virker, må
du kontrollere strømforsyningen til kontrollenheten.
Hvis grensene ikke kan bli funnet, må du ha justert grensene i
riktig retning av pilene ved siden av justeringsskruene.

Hvis motoren går i feil retning - Dette kan reverseres ved å
endre posisjonen til de brune og sorte ledningene.
Motor virker ikke - Etter kort tid vil døren ikke fungere i begge
retninger. Motoren må avkjøles ettersom termisk sikkerhet har
er aktivert. Døren vil fungere igjen etter ca. 20 minutter.
Gjennomsnittlig driftstid for motoren er 4 minutter, dette brtyr
at motoren kan kjøres kontinuerlig i 4 minutter i hvert 10 minutt
Motoren beveger seg bare i en retning - Dette kan være at
retningsgrensebryteren må justeres tilbake, og motoren vil
kjøre.

