
                 ROLO
             használati útmutató 

BEKÖTÉS:

NULLA - bemenet, a hálózati feszültség nulla  pontja (230V AC).

FÁZIS - bemenet, a hálózati feszültség fázis pontja (230V AC).

MOTOR - a motor közös pontja, mellette kétoldalt a két forgásirány kapcsai (230V AC). 

KEZELÖSZERVEK:

230VAC - piros led, jelzi a bejövö hálózati feszültség meglétét a panelon.

ANT. - zöld led, jelzi a beépített rádió vevö müködését (részletesen a TANÍT/TÖRÖL nyomógombnál).

KÖZÖS - a START bemenet közös kapcsa, és az antennakábel árnyékolása.

START - nyitást kiváltó bemenet, záró kontaktus. Impulzusüzemü vezérlésre; nyit-állj-csuk-állj-nyit-... Funkciója egyenértékü a távvezérlövel.

ANT. - külsö antenna 50 Ohmos kábelének középsö ere - meleg pontja, vagy a mellékelt 17centiméteres huzaldarab ide csatlakoztatható.

DEKÓDER KÁRTYA: a megtanított távvezérlök kódjainak tárolására. A készülék esetleges meghibásodása esetén nem kell újratanítani a távvezérlöket.

A kártyát feszültségmentes állapotban szabad eltávolítani illetve behelyezni, a transzformátornak háttal.

MOTORIDÖ - jumper a motor üzemidejének beállítására, kb. 30, 60, vagy 90 másodperc beállítására van lehetöség.

                        A jumper beállítása a motor kikapcsolásakor kerül figyelembevételre. Amennyiben nem helyez el jumpert a tüskesoron, a biztonsági idö

                        a legkisebb, 30 másodperc lesz.

                        

TANÍT/TÖRÖL - nyomógomb a távvezérlök betanításához, törléséhez.

                            Távvezérlök betanítása: nyomja meg a gombot, majd a tanítandó adó használni kívánt gombját, ekkor a zöld ANT. led felvillan, majd 

                            villog, adó betanítva, üzemkész. Ezután ismételje meg a folyamatot a többi adóval. A 64. adó betanításakor az elsöként

                            megtanított adó törlödik, majd a 65.-re a második, és így tovább. 

                            Távvezérlök törlése: nyomja a gombot kb. 8 másodpercig, ezalatt zöld ANT. Led világít,  majd elalszik,  adók törölve. 

                            A távvezérlök egyenkénti törlésére lehetöség nincsen.

TÁVVEZÉRLÖ - jumper. Az A/B/C/D nyomógombok közül kiválaszható a kívánt gomb, amelyikkel a motort müködteti.

VISSZAJELZÉSEK: 

12VDC - piros led, jelzi az elektronika és a motor tápfeszültségének meglétét. Amennyiben nem világít, ellenörizze a biztosíték állapotát, 

               ha szükséges cserélje ki.

START - zöld led, jelzi a START bemenet aktív állapotát.

MÜSZAKI ADATOK: Az elektronika jellemzöi: Tápfeszültség: 230V AC 50HZ

                                                                           Teljesítményfelvétel: maximum 1.8VA

                                                                           Védettségi fokozat: IP56

                                                                           Mechanikai méret: 120x80x50 mm

                                                                           Biztosíték: 250V F5A, 5x20mm

                                                                           Müködési hömérséklet: -20°C - +55°C 

                                                                            

                                   Távvezérlés: Microchip HCS KEELOQ ugrókód

                                                        Hatótávolság: 30 - 120 méter

                                                        maximum 60 felhasználó (távvezérlö)

                                                        

                                   Kimenet: Motorkimenet: 230V AC, maximum 460W

                                                                                                          

                                   Bemenetek: Start

                                                      Külsö antenna

                                                      

                                    Beállítási lehetöség: Motor müködési ideje, kb. 30 / 60 / 90mp

                                                                       

                                                                        

A készülékre a garancia 2 év, kizárólag szakember által szakszerüen szerelve!                                                                                           V1.00 - 2004.02.09.
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