MC824H KONTROL ÜNİTESİ
Bluebus

Opera

Solemyo
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Kablo bağlantıları

SMX Kumanda alıcısı

Opera sistemi ve O-View

Solemyo güneş enerjisi

BAĞLANTILARIN YAPILMASI VE MOTORUN BAĞLANTI YAPILAN MALZEMELERİ TANIMASI
1)
Motorların yerine montajı yapıldıktan sonra mekanik stopları açılma ve kapanma limitlerine
göre sabitleyin ve kapıyı yaklaşık yarıya kadar açık duruma getirdikten motoru manuel
konumdan çıkarın.
2)
Yukarıdaki bağlantıları yaptıktan sonra motora enerji verin
3)
Motora enerji verdiğinizde L1-L2 ledleri yanıp sönmeye başlayacaktır.Bunun anlamı, motora
bağlantısı yapılmış olan Flaşör, Fotosel vb.. gibi cihazların tanıtılma işleminin yapılmasıdır
4)
T anıtma işlemi için SET-OPEN butonlarının ikisine birden bas,basılı tut ve birkaç saniye sonra bırak.
5)
Bıraktıktan sonra birkaç saniye bekle, L3-L4 ledleri yanıp sönmeye başlayacaktır
MOTOR MODELİNİN TANITILMASI
1)
L3-L4 ledleri yanıp sönmeye devam ederken SET-CLOSE butonlarının ikisine birden basın ve
basılı tutun
2)
L1 ledi yanıp sönmeye başlayınca bırakın.
3)
OPEN ve CLOSE butonlarını kullanarak kırmızı ledin sağa sola hareketini yaptırın ve tanımlamak
istediğiniz motor modelinin ledine getirdikten sonra SET butonuna basın ve L1 ledi flaş yaptıktan
sonra bırakın.
LED
Motor
L1
MB4024 - MB5024 - HY7024 - HY7124
L2
ME3024
L3
TO4024 - XME2124
L4
TO5024
L5
TO7024
KANAT UZUNLUĞUNUN TANITILMASI
1)
2)
3)

4)
5)

E
İC

E
Y
İ
K
R

U
T

L3-L4 ledlerinin yanıp sönmeye başlaması motorun kanat uzunluğu tanıtma işlemine hazır olduğunu
gösterir
L1 ledi yanıp sönme yaparken SET-CLOSE butonlarının ikisine birden basın ve basılı tutun.
L3-L4 ledleri yanıp sönmeye başlayıp M1 motoru kapanma yönüne hareket edecektir.
Motor açılma yönüne hareket ederse derhal enerjiyi kesip kontrol ünitesi üzerinden M1 üzerinde
7 ve 9 terminalindeki kablolar ı kendi arasında ve M2 üzerinde 10 ve 12 terminalindeki kabloları
kendi aralarında yer değiştirin ve tekrar enerji verdikten sonra SET-CLOSE butonlarına
tekrar basılı tutun ve M1 motoru hareket ettikten sonra bırakın
M1 yavaşca tamamen kapandıktan sonra M2 yavaşca tamamen kapanacak.
M2 ve M1 yavaşca tamamen açılacak
M1 ve M2 hızlı bir şekilde tamamen kapanacak ve limit program ı tamamlanmış olacaktır.
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PROGRAM 1 (ON - OFF FONKSİYONLARI)
1)
2)
3)

SET butonuna basılı tutun,L1 ledi yanıp sönme yapmaya başlayınca bırakın
OPEN ve CLOSE butonlarını kullanarak kırmızı ledin yukarı aşağı hareketini yaptırın ve aktif hale
getirmek istediğiniz fonksiyonun ledi yanınca bu butonları bırakıp SET butonuna basın ve bırakın.
İşlem bittikten sonra 10 saniye bekleyin ve diğer fonksiyonları aktif etmek için bu 3 adımı
tekrar uygulayın
L1 Otomatik kapanma
L4 Bekleme modu (Bluebus)
L2 Fotoselden geçtikten 5 sn sonra
L5 En üst seviyede ivme
L3 Her zaman kapat
L6 Flaşör 3 sn önce devrede
Sayfa 2

PROGRAM 2 (MOTOR A Y ARLARI)

1)
2)
3)

4)

SET butonuna basılı tutun,L1 ledi yanıp sönme yapmaya başlayınca bırakın
OPEN ve CLOSE butonlarını kullanarak kırmızı ledin yukarı aşağı hareketini yaptırın ve
ayarlamak istediğiniz fonksiyonun ledi yanınca bu butonları bırakın
SET butonuna basın ve basılı tutun.SET butonu basılıyken OPEN ve CLOSE butonlarını kullanarak
kırmızı ledin yukarı aşağı hareketini yaptırın ve ayarlamak istediğiniz motor ayarının ledi yanınca
butonların hepsini bırakın
İşlem bittikten sonra 10 saniye bekleyin ve diğer fonksiyonları aktif etmek için bu 4 adımı
tekrar uygulayın
L1 Otomatik kapanma süresi
L1 5 saniye
L2 15 saniye
L3 30 saniye

L4 45 saniye
L5 60 saniye
L6 80 saniye

L7 120 saniye
L8 180 saniye
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L2 Açma-Kapama Komut Fonksiyonları
L1 Aç-Dur-Kapat-Dur
L4 Apartman kilidi
L2 Aç-Dur-Kapat-Aç
L5 Apartman kilidi 2
L3 Aç-Kapat-Aç-Kapat
L6 Kısmi açma
L3 Motor Hızı
L1 Çok yavaş
L2 Yavaş
L3 Orta
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L4 Kapı Duruş Gösterge fonksiyonları
L1 --L2 --L3 ---
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L5 Motor Gücü
L1 Çok hafif kapı
L2 Hafif kapı
L3 Orta kapı
L6 Kısmi Açma
L1 M2 açılmanın 1/4 ü kadar
L2 M2 açılmanın 1/2 si kadar
L3 M2 açılmanın 3/4 ü kadar

L4 Hızlı
L5 Çok hızlı
L6 Aşırı hızlı

L7 Hızlı aç-yavaş kapat
L8 Hızlı aç-orta hız kapat

L4 --L5 --L6 ---

L4 Orta ağırlıkta kapı
L5 Ağır kapı
L6 Çok ağır kapı

L4
L5
L6
L7

L7 Çok ağır kapı
L8 Maximum güç

M1-M2 tamamen açılma
M1-M2 açılmanın 1/4 ü kadar
M1-M2 açılmanın 1/2 si kadar
M1-M2 açılmanın 3/4 ü kadar

FONKSİYON SİLME VEYA YENİLEME
***
***

Motor ayarlarına girip yeni çalışma ayarı yaptığınızda eskisini iptal edecektir.
On-Off fonksiyonlarını kapatmak istediğinizde fonksiyonu ayarlayacakmış gibi programa girip hiçbir
ayar yapmadan tekrar SET butonuna birkaç saniye basılı tutup bıraktığınızda o fonksiyonu tamamen
iptal edecektir.

