ASENNUKSEN PIKAOHJE: NICE SOON AUTOMATIIKKA

KONEISTON ASENNUS
Laita nosto-ovi ala-asentoon ennen koneiston asennusta.
Koneiston kyljessä on vapautus narut (käsi-konekäyttö) asenna musta ohjaus muovi
paikoilleen jo alhaalla.
Aseta koneisto akselille ja liikuta ovea että saat kiilan asennettua paikoilleen.
Kiinnitä koneiston asennus kulma seinään ja koneeseen.
Avaa lampun suoja. (Suoja on kiinni yhdellä ristipäisellä ruuvilla, avaa se).
Asenna radiovastaanotin ja antenninjohto paikoilleen ylhäällä vasemmalla.
Seinäpainikkeen johto asennetaan liittimeen PP (johto ei sisälly toimitukseen).

OHJELMOINTI
Kytke virta päälle.
Odota hetki, kunnes ledit L1 ja L2 vilkkuvat.
Suorita koneen itse oppimisvaihe painamalla SET ja OPEN nappeja samanaikaisesti,
kunnes ledit L1 ja L2 vilkkuvat nopeasti.
Muutaman sekunnin kuluttua alkavat ledit L3 ja L4 vilkkua.
Nyt voidaan siirtyä Ala- ja Ylä-rajojen tallennukseen.
Paina SET ja CLOSE nappeja yhtä aikaa kunnes led L1 alkaa vilkkua.
Aja OPEN napilla ovi ylärajaan (älä aja ovea liian ylös). Voit korjata rajaa
painamalla OPEN tai CLOSE nappia.
Kuittaa yläraja painamalla SET painiketta noin 2 sekuntia kunnes led L1 jää
palamaan.

Led L2 alkaa vilkkua. Hyppää vaiheen yli painamalla SET nappia kahdella nopealla
painalluksella. (ÄLÄ PIDÄ NAPPIA POHJASSA) Toista tämä muiden ledien
kohdalla kunnes Led L8 alkaa vilkkua.
Aja CLOSE painikkeella ovi alarajaan (varmista että vaijerit jäävät kireälle, mikäli
ovi ajetaan liian alas vaijerit löystyvät). Voit korjata rajaa painamalla OPEN tai
CLOSE nappia. Kuittaa alaraja painamalla SET nappia noin 2 sekuntia.
Aja ovi OPEN painikkeen kertapainalluksella ylös. Kun ovi on ylhäällä, aja ovi
CLOSE painikkeen kertapainalluksella alas. Koneisto tallentaa ylös ja alas
liikkeeseen tarvittavan voiman muistiin.
Ovi toimii nyt napeista OPEN ylös, CLOSE alas ja seinäpainikkeesta molempiin
suuntiin.

KAUKOSÄÄTIMEN OHJELMOINTI
Paina vastaanottimen napista (lyhyt painallus, led valo ei saa syttyä).
10 sekunnin sisällä paina lähettimen nappia 3 sekuntia pohjassa (voit vapaasti valita
millä kaukosäätimennapilla haluat ovea käyttää).
Vastaanottimen led vilkkuu nopeasti mikäli tallennus on onnistunut.
Onneksi olkoon. Ovesi on nyt käyttövalmis!

TARVITTAESSA MYÖS:
PYÖRIMISSUUNNAN VAIHTO
Kun olet päässyt rajansäätötilaan ja huomaat et koneisto pyörii väärin päin, ota
pistotulppa pois seinästä ja laita takaisin.
Odota noin 10 sekunttia kunnes L3 ja L4 alkaa vilkkua.
Paine SET painike pohjaan kunnes L 1 ledi alkaa vilkkua.
Paina Open ja Close painikkeet yhtä aikaan pohjaan kunnes ledit L3 ja L4 alkaa
vilkkumaan.
Pyörimissuunta on nyt vaihdettu, voit aloittaa raja arvojen säädön alusta.

KONEISTON NOLLAUS
Paina Open ja Close painikkeet samanaikaisesti pohjaan ja odota kunnes kaikki led
valot syttyy palamaan.
Odota noin 10 sekunttia. Tee tämän jälkeen itseoppimisvaihe ja aja rajat uudelleen

