
ROAD200 BAĞLANTI ŞEMASI VE PROGRAMLANMASI

1--2 Aç-Dur-Kapat-Dur L1   (RADIO)
3--4 Stop    
1--5 Fotosel kontak ucu L2   (STOP/SET)
4--6 Fototest (boş bırakılacak)
7--8 Flaşör (Lucy 24 volt) L3    ( BUTON)

1--4 24 Vac enerji   (4+)

MOTOR LIMIT SWITCH AYARLARI VE PROGRAMI

1) Motorun yerine montajı yapıldıktan sonra kremeyer dişli üzerine açma ve kapama limit switch
demirlerini sabitleyin ve kapıyı yaklaşık yarıya kadar açık duruma getirdikten sonra motoru manuel 
konumdan çıkarın.

2) Yukarıdaki bağlantıları yaptıktan sonra motora enerji verin
3) L2 ve L3 butonlarına aynı anda basın ve basılı tutun,kapı kapanma yönüne hareket edecektir,

kapı hareket ettikten 3 sn.sonra butonları bırakın
4) Kapı kapandıktan sonra tamamen açılacak ve sonra tekrar tamamen kapanıp duracaktır.
5) Kapı kapanıp durduktan sonra SET butonuna basıp bırakın okuma işlemi bitmiş olacaktır

PROGRAM 1 (ON - OFF FONKSİYONLARI)

1) L2 butonuna basılı tutun,L1 ledi yanıp sönme yapmaya başlayınca bırakın
2) L3 butonunu kullanarak kırmızı ledin yukarı aşağı hareketini yaptırın ve aktif hale 

getirmek istediğiniz fonksiyonun ledi yanınca bu butonları bırakıp L2 butonuna basın ve bırakın.
3) İşlem bittikten sonra 10 saniye bekleyin ve diğer fonksiyonları aktif etmek için bu 3 ad ımı 

tekrar uygulayın

L1 --------
L2 Motor hızı
L3 Otomatik kapama (30 sn)

8 6 5 4 3 2 17
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PROGRAM 2  (MOTOR AYARLARI)

1) L2 butonuna basılı tutun,L1 ledi yanıp sönme yapmaya başlayınca bırakın
2) L3 butonunu kullanarak kırmızı ledin yukarı aşağı hareketini yaptırın ve 

ayarlamak istediğiniz fonksiyonun ledi yanınca bu butonları bırakın
3) L2 butonuna basın ve basılı tutun.L2 butonu basılıyken L3 butonunu kullanarak 

kırmızı ledin yukarı  aşağı hareketini yaptırın ve ayarlamak istediğiniz motor ayarının ledi yanınca 
butonların hepsini bırakın

4) İşlem bittikten sonra 10 saniye bekleyin ve diğer fonksiyonları aktif etmek için bu 4 ad ımı 
tekrar uygulayın

L1  Motor Kuvveti Fonksiyonları
L1 Hafif
L2 Orta
L3 Ağır

L2  Açma-Kapama Komut Fonksiyonları
L1 Aç-Dur-Kapat-Aç
L2 Aç-Dur-Kapat-Dur
L3 ------------

L3  Otomatik kapanma süresi
L1 15 saniye
L2 30 saniye
L3 60 saniye

Not:Programa başlarken 1 ve 2 nci adımları uyguladıktan sonra tekrar SET butonuna
       basıp bırakırsanız diğer saniye ayarlarıyla uğraşmadan fabrika ayarı olan 30 saniye
       devreye girecektir.

FONKSİYON SİLME VEYA YENİLEME

*** Motor ayarlarına girip yeni çalışma ayarı yaptığınızda eskisini iptal edecektir.
*** On-Off fonksiyonlar ını kapatmak istediğinizde fonksiyonu ayarlayacakmış gibi programa girip hiçbir 

ayar yapmadan tekrar L2 butonuna birkaç saniye basılı tutup bıraktığınızda o fonksiyonu tamamen
iptal edecektir.

UZAKTAN KUMANDA OKUTULMASI

1) L1 butununa led'in yanmasını beklemeden bir anlık basın ve bırakın
2) Uzaktan kumandanın okutacağınız butonuna 5 sn.basılı tutun ve bırakın,okutma işlemi

tamamlanm ış olacaktır

UZAKTAN KUMANDA SİLİNMESİ

1) L1 butonuna basın ve basılı tutun
2) Led uzun süre yanacak ve daha sonra sönüp 1 sn ara ile yanıp sönmeye başlayacak
3) Led 3'üncü kez yandığında butonu bırakın ve 10 sn bekleyin
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