
Kezelési útmutató  NICE SPIN garázskapu automatika

A kapu kezelése rendkívül egyszerű. Ugyanaz a nyomógomb szolgál a kapu nyitására és zárására is. 
(A gombot kb.2 másodpercig tartsa nyomva.) Amennyiben mozgás közben nyomja meg a kapu megáll.

A kapu automatika távirányítása, vezérlése:

A kaput működtetheti távirányítóval, vagy a motoron található húzó zsinórral, ill ezek tetszőleges kombinációjával is.

egy impulzusra: Nyitás, (ha zárva van),   STOP (működés közben),  Zárás (ha nyitva van)

Akadály érzékelés:
Amennyiben záráskor a kapu útjába akadály kerül, (a vezérlés túláramot érzékel,) a mozgás megáll, majd az 
ellentétes irányba indul és kinyit.
Amennyiben nyitáskor a kapu útjába akadály kerül, (a vezérlés túláramot érzékel,) a mozgás megáll.

Áramszünet esetén:

 A szerkezeten található zsinóron lógó fogantyú segítségével a hajtást a kapuról leválaszthatja, ha a fogantyút 
meghúzza, eközben a kaput kézzel nyissa ki.

Figyelem: láncpályában dupla csatlakozó elem van, (mivel a kézzel bezárt kaput a belső pontra kézzel nem tudná 
vissza csatlakozni), ezért ameddig a kapu nem hagyta el a csatlakozót a zsinórt meghúzva kell tartani, vagy kétszer 
meghúzni!

 Ha a kaput kézzel bezárja, az, az áramszünet alatt is zárva (reteszelve) van.

Amennyiben az Ön garázsának nincs másik bejárata a garázskapuján kívül, akkor a kapun egy kulcsos kioldó van.  
Ennek kioldása: 

 A kulccsal nyissa ki a zárat, ( fordítsa jobbra.)
 Vegye ki a zárbetétet, és a drótkötelet húzva oldja ki az automatikát.
 Nyissa ki a kaput kézzel. (A kapu felső részét nyomja befelé.)
 Tegye vissza a zárbetétet.
 Nyissa ki a kaput teljesen.
 Miután kiállt a gépkocsival, zárja be a kaput. Az automatika magától reteszelve tartja a kaput.

Karbantartás.   Évente a „C” sínt, a belső peremén vékonyan zsírozza, vagy vazelinnel kenje be, ügyelve arra, 
hogy a bordás szíj szárazon maradjon. 

Izzólámpa csere NICE SPIN automatikában:

Az automatika átlátszó fedele oldalra kifordítható:

Kinyitása: hátul enyhén nyomja be a fedelet, és billentse ki
jobb oldalra.  

Így lehetősége van kicserélni a kiégett izzó lámpát avagy
további távirányító adókat beprogramozni.

Távirányító programozása:

1. - Nyomja meg a vevőn lévő 
ovális gombot röviden.( Ne várja meg amíg a LED kigyullad)

2. - Nyomja meg a távadó  gombját és tartsa nyomva amíg a  vevő  LED háromszor 
hosszan felvillan, (kb 3- 4) másodperc, utána engedje el a távirányító gombját. 

A vevő LED újra világít mert várja a következő távadó tanítását. ( 30 másodpercig vár, 
eddig parancsot nem fogad el.)  Ha  nincs  több  távadó  várja  meg  amíg kialszik  a  vevő  
LED.                   Ezzel kész a felprogramozás.

Memória törlése:  ( Törléskor az összes eddig megtanult távirányító törlődik! Ezeket újra fel lehet programozni.)

1. - Nyomja meg a rádióvevőn lévő ovális gombot és tartsa nyomva, míg a LED. elkezd világítani majd elalszik majd 
hármat villan. 

2. - A harmadik villanás közben engedje el a vevő gombját. Ezután a  LED. gyorsan fog villogni , végül ötször  villog  
lassabban  ezzel jelezve , hogy  a memória kitörlődött.


