Start S7 pro použití s posuvnou bránou
1)
2)
3)
4)

Nastavení DIP
Zapojení směru podle uložení motoru vpravo nebo vlevo
Naučení dráhy
Naučení dálkových ovladačů
1) Nastavení DIP

DIP A
2 ON , 5 ON (nahoře), ostatní dole
DIP B
1 a 2 ON (nahoře), 3 a 4 OFF (dole)
2) Zapojení směru při pohledu zevnitř pozemku na zavřenou bránu:
Motor vpravo (3 červená, 4 modrozelená, 13 černá, 14 červená)
Motor vlevo (3 modrozelená, 4 červená, 13 červená, 14 černá)
3) Naučení dráhy
Učení dráhy musí začít ze zavřené polohy brány. Při prvním zprovoznění si tedy nechejte křídlo
napůl otevřené, pokud začne otevírat, polarita motoru je zapojena správně, pokud zavírat, přepojte
napájení motoru (svorky 3 a 4) a koncové spínače (svorky 13 a 14). V obou případech vypněte
napájení, zavřete bránu a nechejte dráhu vyhledat znovu.
Pro učení dráhy:
–
–

–
–
–

zavřete bránu a nastavte DIP A 9 ON
stiskněte tlačítko P1 a motor začne otevírat, těsně před koncem (cca 2 sekundy před
dojezdem) stiskněte tlačítko P1 znovu, pohon tu zpomalí a jakmile se otevře celá brána,
vypne ji koncový spínač
nyní se nastavuje doba pauzy pro automatické zavírání, pokud si jej později zapnete,
počkejte tedy např. 20 sekund
stiskněte P1 znovu a brána zavře, nastavte DIP A 9 OFF
je uložen čas pro chod motoru a pro zpomalení, pokud budete nastavovat sílu nebo rychlost
pojezdu trimry na jiné hodnoty, musíte nechat i znovu vyhledat dráhu
4) Naučení dálkových ovladačů
(DIP A 9 OFF – dole)

Před prvním učením dálkových ovladačů je potřeba vymazat přijímač:
–

vypněte a znovu zapněte napájení, pak podržte tlačítko P1 na dobu 10 sekund

Učení ovladače:
–

stiskněte P1 na 1 sekundu a pak podrže tlačítko na novém dálkovém ovladači – LED potvrdí
zápis kódu do paměti a toto tlačítko umí otevírat, zavírat i zastavovat bránu

