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  تنظيمات كنترل باكس

(دكمه سمت چپ) را به مدت  MODEجهت ورود به تنظيمات اوليه كنترل باكس بايستي دكمه تنظيمات اوليه :  ) 1

ثبت گردد. اكنون بايستي دكمه را رها كرد و به  " -n"	ثانيه بصورت ممتد فشار داد تا روي نمايشگر عبارت  3

به مقادير دلخواه در هر تنظيم رسيد. شايان ذكر است كه با هر بار فشردن مجدد  DOWNو  UPكمك دكمه هاي 

. در ادامه شرح هر كدام آمده  )n2به  n1(براي نمونه از يك تنظيم به تنظيم بعدي مي رويم از  MODEدكمه 

 است:

  پيش فرض  توضيحات  عملكرد شماره

nnnn----     
  00000000  ثانيه قابل تغيير است 999تا  0كه از   زمان باز ماندن درب

nnnn1111    
  77770000  قابل تغيير است. 90تا  10از   سرعت باز شدن

nnnn2222    
در حالت  درصد نيمه باز

Partial 

  بر حسب نياز  قابل تغيير است. %95تا  %20از 

nnnn3333    
  77770000  قابل تغيير است. 90تا  10كه از   سرعت بسته شدن

nnnn4444    
  00000000    تنظيمات خاص

nnnn5555    
  : درب تك لت به چپ             00000000  نوع درب

  : درب تك لت به راست             00001111

  لت 2: درب              00002222

  بر حسب نياز

  وارد حاالت زير گردد:  تا ثانيه به صورت ممتد گرفته 6را به مدت  MODEدكمه  :نمايش شمارنده درب )2

SSSSEEEEcccc  : دهد. تعداد باز و بسته شدن درب را نشان مي  

CCCCddddcccc  : دهد. تعداد ضربه خوردن به درب را نشان مي  

PPPPoooocccc  : دهد. تعداد خاموش و روشن شدن برق را نشان مي  

  :شويدثانيه به صورت ممتد گرفته وارد حالت زير مي 12را  MODEدكمه تنظيمات پيشرفته:  ) 3

 پيش فرض  توضيحات عملكرد شماره

EEEE1111    
معكوس  حركتي تنظيم فضاي

  )END-GAP(درحالت بسته درب
 11115555  قابل تغيير است 25تا  2از 
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EEEE2222    
 11116666  قابل تغيير است 32تا  1از  ترمز انتهاي سيستم

EEEE3333    
قابل تغيير است 90تا  00از  ترمز بسته شدن  11110000 

EEEE4444    
قابل تغيير است 03تا  00از  تنظيمات خاص  00000000 

EEEE5555    
قابل تغيير است 02تا  00از  قفل مكانيكي  00000000 

    

    

    

    

EEEE6666    

 

 

 

 

 

 

 

  هاي قطع برقحالت

  

  شود.داشته باشد درب تمام باز مي UPSـ اگر 1  : 00000000
  شود.باز مي cm10نداشته باشد در  UPSـ اگر  2           

  شود.باز نميدرب :  00001111

  ماند.درب بسته مي با كاهش باتريداشته باشد و  UPS: بايد  00002222

  د.شودرب باز مي با كاهش باتريو داشته باشد  UPS: بايد  00003333

  شود.داشته باشد درب تمام باز مي UPSـ اگر 1   : 00004444
  ود.باز مي cm10نداشته باشد، درب  UPSـ اگر 2            

  شود.: درب باز نمي00005555

  ماند.درب بسته مي با كاهش باتريباشد و داشته  UPS: بايد  00006666

  د.شودرب باز مي با كاهش باتريو داشته باشد  UPS: بايد  00007777

  

  

در ابتداي راه 

اندازي درب 

 00002222در حالت 

و پس از آن 

مي بايست 

 00006666روي   

  قرار بگيرد.

  

EEEE7777    
  : براي درب سبك         00000000  نوع درب

  : براي درب سنگين        00002222
00002222 

  

ثانيه فشرد.  3را به مدت  MODEجهت بازگشت از تنظيمات در هر بخش مي بايست دكمه  تنظيمات:بازگشت از 

) به صورت ممتد روشن است. اكنون بايستي LOCKدر ادامه با خروج از تنظيمات درب قفل است و چراغ قرمز رنگ (

  را يك بار فشرد تا درب از حالت قفل خارج گردد. (سمت راست)UPدكمه 

  : E6 تنظيمات بيشتر توضيحات

درب خودش را با سرعت پايين  ،آن مجدد و وصل (واتمام باتري) در صورت قطع برق 03تا  00 درصورت تنظيم از

 مجدد در صورت قطع برق و وصل 70تا  40 درصورت تنظيم از و(محيط خود را شناسايي ميكند)  كندميريست 

  عمل مي نمايد. )از قطع شدن برق(قبل  يقبل محيطِ و بر اساس همان شناساييِ نمي كندريست  خودش را درب ،آن
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باشد تا سيستم محيط خود را  E6=02مي بايست  ،درب يا ريست كردن در زمان راه اندازي اوليه نكته مهم:

مي بايست  ،درب (باز و بسته كردن) كردن شناسايي محيط و چندين بار تست انجامدر ادامه پس از . شناسايي كند

E6=06  ريست نشده و همچنين در برابر ضربه هاي وارده به درب درب تنظيم گردد تا درصورت قطع و وصل برق

  نيز محيط خود راتغيير ندهد.

  توضيحات بيشتر براي چراغ هاي روي كنترل باكس:

  : نشان دهنده فعال بودن چشم داخل مي باشد.INچراغ سبز  -1

  چشم بيرون مي باشد.: نشان دهنده فعال بودن OUTچراغ سبز  -2

  مي باشد. ايمني: نشان دهنده فعال بودن چشم SAFETY1چراغ زرد  -3

  : نشان دهنده قفل بودن سيستم مي باشد.LOCKچراغ قرمز  -4

  است.(يك طرفه)  Exitباشد درب روي حالت  ) بصورت چشمك زنLOCKني كه چراغ قرمز(زما :1 نكته

  ) حالت آزمايش درب بدون در نظر گرفتن سنسور(چشم) ها است.5(شماره  UP(OPEN)دكمه  :2نكته 

 )Selector(ليد گردان تنظيمات ك

  توضيح كليدهاي روي دستگاه:

1 (Lock .براي انتخاب حالت قفل كردن درب است :  

2 (Automatic  براي انتخاب حالت اتوماتيك درب :

  است كه در اين حالت از هر دو طرف فعال مي باشد.

3 (Partial Open  حالت زمستاني درب مي باشد كه از :

هر دوطرف فعال مي باشد ولي بازشو كمتري نسبت به حالت 

Automatic .دارد  

4 (Exit  حالت درب است يعني درب فقط از داخل فعال مي باشد.: حالت يك طرفه) (خروج  

5 (Setting  : صورت دوبار پشت سرهم فشردن وارد تنظيمات براي ورود به حالت تنظيمات كليدگردان است كه در

  .خواهد شد
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  :ت كردن ريموتروش ِس

  فشار  را  Setting دكمه دوبار سلكتور در ريموت كردن تِس براي

  سپس به ترتيب، صفحه مقابل روي نمايشگر ظاهر شود تا دمي دهي

  Lock -> Full Open -> Partial -> Automatic را فشار  

  ظاهر شود. بصورت شكل مقابل ”… Learning“دهيد تا نوشته  

  با جديد ريموت را فشار دهيد تا ريموت حاال يكي از دكمه هاي

  به صورت نمايشگر روي بر در اين حالت مچ شود. كليد گردان 

ظاهر ميگردد كه اين  ) در طرف راست01(در اينجا  دورقمي در طرف چپ و يك عدد Savedعبارت  مقابل شكل 

  ريموت مي باشد. شدنعدد نشان دهنده تعداد دفعات ست 

و در صورت بيشتر بودن اين عدد نسبت به تعداد ريموت  باشد برابرتعداد ريموت ها با اين عدد  بايد نكته امنيتي: هميشه

  ت گردد.ها بايد حافظه كليدگردان با حذف تمامي ريموت ها پاك شود و دوباره ريموت ها با آن ِس

  ك كردن حافظه):اروش حذف كردن تمامي ريموت ها (پ

  نوشته تا فشارداده را  Setting دكمه دوبارمانند قبل ابتدا  كليد گردان ريموت ها در براي پاك كردن تمامي

 Enter Pass حاال، مانند شكل مقابل روي صفحه ظاهر شود  

   Partial يك بار و سپس Full Openدكمه سه بار  ترتيبب 

   گردانكليد  كل حافظه ريموت در اين صورت .را فشار دهيد 

   .مي شود نشان داده ”… Clear ALL“بر روي نمايشگر عبارت  پاك شده و

  روش مشاهده تعداد ريموت هاي ِست شده:

 نوشته تا فشارداده را  Settingدوباردكمه مانند قبل ابتدا  كليد گردان نمايش تعداد ريموت هاي ست شده بابراي 

Enter Pass  سپسصفحه ظاهر شود،  مانند شكل مقابل روي   

  مقابل روي د تا صفحهفشار دهي را  Partial بار دكمه ارهچ

  در قسمت باال سمت چپ عبارت نمايشگر ظاهر شود. 

 “Saved:02” ريموت)  عدد2(در اينجا . تعداد ريموت سِت شده با دستگاه است نشان دهنده  

Enter Pass:Enter Pass:Enter Pass:Enter Pass:    

            Setting MenuSetting MenuSetting MenuSetting Menu                    

Saved.Saved.Saved.Saved.                    01010101    

            Setting MenuSetting MenuSetting MenuSetting Menu                    

Learning ...Learning ...Learning ...Learning ...    

            Setting MenuSetting MenuSetting MenuSetting Menu                    

Enter Pass:Enter Pass:Enter Pass:Enter Pass:    

            Setting MenuSetting MenuSetting MenuSetting Menu                    

Clear ALL...Clear ALL...Clear ALL...Clear ALL...    

            Setting MenuSetting MenuSetting MenuSetting Menu                    

Enter Pass:Enter Pass:Enter Pass:Enter Pass:    

            Setting MenuSetting MenuSetting MenuSetting Menu                    

Saved:02Saved:02Saved:02Saved:02                    REMREMREMREM    

LAST:00d,02h,24m LAST:00d,02h,24m LAST:00d,02h,24m LAST:00d,02h,24m     
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 UPSنقشه اتصاالت اصلي سيستم داراي 
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  درب اتوماتيك راهنماي عيب يابي

 

 

  شماره اشكال علت راه حل

موتور  سوكت وON/OFFكليد،اتصاالت برق اصلي -

  را چك كنيد.

  دهيد. را فشار Openيا Upيك لحظه دكمه  -

  كنيد.سته درب را با دست چك حالت باز و ب-

يم ظتن 00را برروي N4كنترل باكسدرتنظيمات  -

  كنيد.

  دان را عوض كنيد.وضعيت كليد گر -

  يا موتور ولت220) قطع بودن برق ورودي1

2(Lock بودن )چراغ كنترل باكسLock 

 روي كنترل باكس روشن است)

  )هنگرها روي ريل قرار ندارد.3

يا  01بر روي  N4)تنظيم كنترل باكس در 4

  مي باشد. 02

  مي باشد. Lock)كليدگردان روي حالت 5

 1 .درب كار نمي كند

 00را عوض كنيد.(از N5در تنظيمات كنترل باكس   -

  يا بالعكس تغيير دهيد) 01به 

  مانع را برداريد. -

تنظيم  00را برروي N4درتنظيمات كنترل باكس -

  كنيد.

اور كحساسيت چشم را تنظيم كنيد يا از لرزان نبودن  -

  درب اطمينان حاصل كنيد.

  تسمه تايم را سفت كنيد. -

  ردان را عوض كنيد.گوضعيت كليد   -

  كنيد. درب را ريست E6=02با قرار دادن  -

  ) حالت گردش موتور اشتباه است.1

  .مانعي در مقابل سنسور ايمني وجود دارد) 2

  01بر روي  N4تنظيم كنترل باكس در  )3

  مي باشد. 02يا 

  .) سنسورهاي فوقاني شئي را حس مي كند4

  ) تسمه تايم شل مي باشد.5

مي  Full Openكليدگردان روي حالت ) 6

 باشد.

شناسايي محيط كاركرد درب اشتباه شده ) 7

  است.

درب بسته نمي شود يا 

مكررا بازو بسته مي 

  شود.

2 

  كنيد.ريل را تميز  -

   ببريد.لت هاي درب را باال -

  .يز كرده و صابون بزنيدتسمه را تم  -

  خاك بر روي مقطع قرار گرفته است.) 1

  درب به زمين گير  مي كند.) 2

 ) تسمه صدا مي دهد.3

درب داراي صدا مي 

  باشد.
3 

ترل باكس را چك تا كن UPSرشته 4اتصال كابل  -

  كنيد

چراغ روي لش زدن فو  UPSبه اتصال كابل باتري  -

UPS .را چك كنيد  

  اتصال كابل بين باتري ها را چك كنيد. -

  باتري ها را تعويض كنيد. -

به كنترل  UPS) قطع بودن سيم اتصال1

  باكس

  UPSقطع بودن سيم اتصال باتري به ) 2

  ) قطع بودن سيم اتصال بين باتري ها3

 ) معيوب بودن باتري ها4

UPS 4  .غير فعال است 


