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Bu ürünü aldı ınız için te ekkür ederiz. Firmamız ürünün
performansından ziyadesiyle memnun kalaca ınızdan emindir. 
Bu ürün bir “Uyarılar” bro ürü ve bir “Montaj Kılavuzu” ile birlikte
piyasaya arz edilir. Emniyet, montaj, çalı tırma ve bakımla ilgili önemli
bilgiler verdikleri için her iki belge de dikkatle okunmalıdır.
Bu ürün tanınmı  teknik standartlara ve emniyet yönetmeliklerine
uymaktadır. A a ıdaki Avrupa Birli i Yönetmelikleri’ne uygun oldu unu
beyan ederiz: 89/336/EEC ve 73/23/EEC (ve bunların daha sonraki
de i iklikleri).
1) ÜRÜNÜN GENEL ÇERÇEVES
Pinyon di lisinin oldukça a a ıda yer alan konumu, derli toplu ekli ve
yükseklik ile derinlik ayarlarının yapılabilirli i sayesinde
DEIMOS/DEIMOS 700 mekanizması çok de i ik montaj isteklerine
uyabilir. Ayarlanabilen mekanik kavrama ezmeme emniyetini garanti 
eder ve sarsıntısız ilerleyen bir harekete ba lama sa lar. Acil durumda
elle serbest bırakma manevrası, standart bir anahtarla birlikte verilen bir 
topuz sayesinde, veya opsiyonel olan ki iye özel bir anahtarla kolaylıkla
yapılabilir. Çalı ma sonunda durma elektromekanik mikro sviçler veya
çok so uk bölgelerde yakla ım sensörleri sayesinde kumanda edilir. 
Kontrol kartı ya mekanizmanın içine sokulabilir veya ayrı bir panelin
içine yerle tirilebilir.
2) EMN YET
Do ru olarak montajı yapıldı ı ve kullanıldı ı takdirde bu  kapı
mekanizması gereken emniyet seviyesi standartlarını kar ılar. Fakat 
kazara ortaya çıkabilecek sorunları önlemek amacıyla bazı pratik 
kurallara uymak tavsiye edilir.
Kapı mekanizmasını kullanmadan önce çalı tırma talimatlarını dikkatle
okuyun ve bunlara ileride bakmak üzere saklayın.

 Çocukları, yeti kinleri ve e yalarla evcil hayvanları özellikle kapının
çalı ması sırasında  kapının çalı ma sahasının dı ında tutun. 

 Kapının istenmeden çalı masını önlemek amacıyla uzaktan
kumanda cihazlarını ve di er kumanda cihazlarını çocukların
eri emeyecekleri yerlerde muhafaza edin. 

 Kapı kanadının hareketine kasıtlı olarak kar ı kuvvet uygulamayın.
Uygun serbest bırakma topuzu sayesinde  e er motor serbest
bırakılmamı sa kapıyı elle açmaya kalkı mayın.

 Mekanizmanın komponentlerinde tadilat yapmayın.
 Arıza halinde elektrik ba lantısını kesin, mekanizmaya eri mek için

serbest bırakmayı çalı tırın, ve teknik servisten (montajcıdan)
yardım isteyin.
Her hangi bir dı  temizli e ba lamadan önce ana elektrik 
beslemesini kesin, ve e er aküler ba lanmı sa akü kablolarından en 
az bir tanesini akü kutup ba ından sökün. 

 Fotoselleri ve ı ıklı sinyal cihazlarını temiz tutun. Emniyet
cihazlarının (fotosellerin) önünün a aç dallarıyla veya çalılıkla
kapanıp kapanmadı ını kontrol edin. 
Mekanizma sistemine her hangi bir do rudan müdahale yapılaca ı
zaman teknik servisten (montajcıdan) yardım isteyin.

 Kapıyı yılda bir kez yetkili servise kontrol ettirin.
3) ELLE SERBEST BIRAKMA
Elle veya acil durumda serbest bırakma bir kapının elle açılması
gerekti i durumda, ve her halükârda mekanizmanın çalı maz hale 
geldi i veya yanlı  çalı ması halinde devreye sokulmalıdır. Acil
durumda manevra yapmak için a a ıdakileri yapmaya ba layın:

 Standart anahtarı uygun yuvasına sokun (Resim 1) ve saat ibresinin
tersi yönde 90° çevirin, daha sonra serbest bırakma topuzunu  saat
ibresi yönünde sonuna kadar çevirin. Böylece pinyon di lisi
hareketsiz bırakılır, ve o nedenle kapının elle açılmasına imkân tanır.
Uyarı: kapı kanadını sert itmeyin; tam tersine tüm parkuru
boyunca kaymasına yardım edin.
Motor tahrik kontrolünü yeniden kazandırmak için topuzu saat 
ibresinin tersi yönde sonuna kadar çevirin, ve sonra standart
anahtarı sıkı bir biçimde tutuluncaya kadar saat ibresi yönünde
çevirin. Anahtarı tüm ilgili ki ilerin bildi i bir yerde saklayın.

Serbest bırakma topuzunun ki iye özel bir anahtarla piyasaya
sunulmu  oldu u durumda (Resim 2) a a ıdakileri yapmaya ba layın:

 Ki iye özel anahtarı kilide sokun, anahtarı saat ibresinin tersi yönde
90° çevirin. 

 Serbest bırakma topuzunu tutun ve saat ibresi yönünde duruncaya
kadar çevirin (Resim 2). 
Böylece pinyon di lisi hareketsiz bırakılır, ve o nedenle kapının elle
açılmasına imkân    tanır.

 Kapı kanadını tüm parkuru boyunca kaymasına yardım ederek elle
itin.
Topuz ilk konumuna geri getirilinceye kadar (motordan tahrikli
çalı tırma) anahtar kilitten dı arıya çıkartılamaz.
Motor tahrik kontrolünü yeniden kazandırmak için topuzu saat

ibresinin tersi yönde sonuna kadar çevirin, anahtarı yeniden kilitleme
konumuna getirin; daha sonra anahtarı çıkartın ve  tüm ilgili ki ilerin
bildi i bir yerde saklayın.

4) BAKIM VE ÇÖPE ATMA
Sistemin bakımı düzenli olarak sadece teknik servis tarafından
yapılmalıdır. Ürünü olu turan malzemeler ve bunların ambalajları
yürürlükteki yönetmeliklere göre çöpe atılmalıdır.
 UYARILAR !
Sadece elinizdeki kılavuzda yer alan bilgilere uyuldu u takdirde
kontrol kartının do ru çalı ması garanti edilir. Montajla  ilgili
standartlara ve elinizdeki kılavuzda yer alan talimatlara
uyulmamasından kaynaklanan her hangi bir hasardan dolayı
firmamız sorumlu tutulamaz.
Elinizdeki kılavuzda yer alan açıklamalar ve çizimler ba layıcı
de ildir. Firmamız ürünün temel özelliklerinde de i iklik
yapmaksızın ürünün teknik, üretim ve ticari açıdan iyile tirilmesi
için uygun gördü ü her hangi bir de i ikli i her hangi bir zamanda
ve elinizdeki yayını güncelle tirme taahhüdüne girmeksizin yapma
hakkını saklı tutar.

TÜRKÇE
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Bu ürünü aldı ınız için te ekkür ederiz. Firmamız ürünün
performansından ziyadesiyle memnun kalaca ınızdan emindir. Bu ürün
bir “Uyarılar” bro ürü ve bir “Montaj Kılavuzu” ile birlikte piyasaya arz
edilir. Emniyet, montaj, çalı tırma ve bakımla ilgili önemli bilgiler
verdikleri için her iki belge de dikkatle okunmalıdır. Bu ürün tanınmı
teknik standartlara ve emniyet yönetmeliklerine uymaktadır. A a ıdaki
Avrupa Birli i Yönetmelikleri’ne uygun oldu unu beyan ederiz:
89/336/EEC ve 73/23/EEC (ve bunların daha sonraki de i iklikleri).

1) ÜRÜNÜN GENEL ÇERÇEVES
Pinyon di lisinin oldukça a a ıda yer alan konumu, derli toplu ekli ve
yükseklik ile derinlik ayarlarının yapılabilirli i sayesinde
DEIMOS/DEIMOS 700 mekanizması çok de i ik montaj isteklerine
uyabilir. Ayarlanabilen mekanik kavrama ezmeme emniyetini garanti 
eder ve sarsıntısız ilerleyen bir harekete ba lama sa lar. Acil durumda
elle serbest bırakma manevrası, standart bir anahtarla birlikte verilen bir 
topuz sayesinde, veya opsiyonel olan ki iye özel bir anahtarla kolaylıkla
yapılabilir. Çalı ma sonunda durma elektromekanik mikro sviçler veya
çok so uk bölgelerde yakla ım sensörleri sayesinde kumanda edilir. 
Kontrol kartı ya mekanizmanın içine sokulabilir veya ayrı bir panelin
içine yerle tirilebilir.

Redüktörlü motor a a ıdakilerde olu maktadır (Resim 1):
“M” Motor 
“R” Sonsuz vida-helisel di lili redüktörlü motor 
“F” Motor milindeki mekanik kavrama 
“S” Elektromekanik limit sviç veya yakla ım sensörü 
“P” Serbest bırakma mekanizmalı pinyon di lisi
“C” Kontrol kartı ve kondansatör 

2) GENEL EMN YET
UYARI ! Bu ürünün yanlı  montajı veya uygunsuz kullanımı
insanlara, evcil hayvanlara veya e yalara zarar verebilir.

Bu ürünle birlikte verilen “Uyarılar” föyü ve “Montaj El Kitabı”
emniyet, montaj, kullanım ve bakımla ilgili önemli bilgiler verdi i için
dikkatle okunmalıdır.
Tüm ambalaj malzemelerini (plastik, karton, polistren, vb.) geçerli
standartlar tarafından belirlenen hükümlere göre çöpe atın. Naylon
veya polistren torbaları çocukların eri emeyece i yerlerde
bulundurun.

 Montaj kılavuzunu ileride kullanmak üzere teknik bro ürle birlikte
saklayın.
Bu ürün sadece elinizdeki dokümanda belirtildi i ekilde kullanılmak
üzere tasarımlandırılmı  ve üretilmi tir. Bu dokümanda belirtilmeyen
herhangi ba ka bir kullanım ürüne hasar verebilir ve tehlikeli olabilir.

 Ürünün yanlı  kullanımından veya beklenen ve elinizdeki
dokümanda belirtilenden farklı bir ekilde kullanılması nedeniyle
ortaya çıkabilecek her hangi bir sonuçtan firma hiçbir sorumluluk
üslenmez.

 Ürünü patlayıcı ortama monte etmeyin.
 Bu ürünün yapımında kullanılan parçaları a a ıdaki Avrupa Birli i

Yönetmelikleri’ne uymalıdır: 89/336/EEC, 73/23/EEC, 98/37/EEC (ve 
bunları izleyen de i iklikler).  Avrupa Birli i’nin dı ındaki tüm
ülkelerde iyi bir emniyet seviyesini elde etmek için yukarıda belirtilen
standartlara ek olarak yürürlükteki ulusal standartlara da uyulmalıdır.

 Kapanan konstrüksiyonları (bina kapısı, bahçe kapısı, vb.) in a
ederken ola an teknik usullere uymamaktan ortaya çıkan arızaların
sonuçlarından ve ayrıca kullanım sırasında meydana gelebilecek her 
hangi bir ekil de i ikli inden dolayı firma hiçbir sorumluluk
üslenmez.

 Montaj a a ıdaki Avrupa Birli i Yönetmeliklerinin belirledi i
hükümlere uymak zorundadır: 89/336/CEE,  73/23/EEC,  98/37/EEC
(ve izleyen de i iklikler).
Sistemde her hangi bir i  yapmadan önce elektrik beslemesini kesin.
Ana elektrik besleme hattına kontak açma mesafesi 3,5 mm’ye e it
veya daha büyük olan bir çok kutuplu veya termik manyetik otomatik
alter takın.

Ana elektrik besleme hattının hemen önüne 0.03 Amper e ik de eri
olan bir kaçak akım rölesi  takılı olup olmadı ını kontrol edin. 

 Topraklamanın do ru yapılıp yapılmadı ını kontrol edin: Topraklama
ucu bulunan kapanan kısımların (bina kapıları, bahçe kapıları, vb.)
tüm metal parçalarını ve sistemin tüm komponentlerini toprak hattına
ba layın.

 Sahayı ezilme, sürüklenme ve kesilme tarafından yol açılacak her
hangi bir tehlikeden korumak için gerekli olan tüm emniyet cihazlarını
(fotoselleri, kenar emniyet sistemlerini, vb.) takın.

 Kolayca görülebilece i bir yere en az bir adet ı ıklı sinyal cihazı
(fla ör) yerle tirin, ve yapıya bir Uyarı tabelası asın.

 Ba ka üreticilerinin komponentleri kullanıldı ı zaman otomasyonun
emniyeti ve do ru çalı ması açısından firma hiçbir sorumluluk 
üslenmez.

 Bakım ve onarım i lemlerinde sadece orijinal parçalar kullanın.
 Firma tarafından açıkça yetkilendirilmedikçe otomasyon

komponentlerini de i tirmeyin.
 Ürün kullanıcısına sa lanan kumanda sistemlerini ve acil durumda el 

ile açma i lemlerini ö retin.
 Otomatik kapının çalı tı ı sahada yeti kinlerin ve çocukların

bulunmasına izin vermeyin.
Yanar kayar kapının istenmeden çalı masını önlemek amacıyla
uzaktan kumanda cihazlarını ve di er kumanda cihazlarını
çocukların eri emeyecekleri yerlerde muhafaza edin.

 Kullanıcı, otomasyon sisteminde her hangi bir i  veya tamirat 
yapmaktan kaçınmalı, ve daima yetkili servis ça ırmalıdır.
Elinizdeki montaj kılavuzunda açıkça belirtilmeyen hiçbir eye izin
verilmez.
Montaj, EN 12978 standardında art ko ulan emniyet cihazlarını ve
kumandaları kullanarak yapılmalıdır.

3) TEKN K ÖZELL KLER
Elektrik beslemesi:………………... tek fazlı 230 V AC ± % 10 - 50 Hz (*) 
Motor devri:……………………….…………………. …..1400 devir/dakika
Çekilen güç: Deimos…………………………………. 270 W 

Deimos 700…………………………......290 W 
Çekilen azami akım: Deimos…….......1.9 A (230 V ),  3.8 A (110V)

Deimos 700…….1.5 A (230 V ), 3 A (110 V) 
Kondansatör: Deimos…..…...14 μF (230 V ), 55 μF (110 V)

Deimos 700.….10 μF (230 V ), 40 μF (110 V)
Termik koruma sıcaklı ı: Deimos………………………………….160 ºC
 Deimos 700……………………………..110 °C
Yalıtım sınıfı:…………………………………………………………………F
Azami kapı kanadı a ırlı ı:Deimos…….…14 di …….5000 N (  500 kg) 

       …….…18 di …….3500 N (  350 kg)
Deimos 700…. 14 di …….7000 N (  700 kg) 

              .… 18 di …….5500 N (  550 kg)
Sa lanan tork: Deimos        18 N·m 

Deimos 700                        20 N·m 
Tahvil oranı:……………………………………………………………….1/30
Motor çıkı  mili devri:………………………………………..48 devir/dakika
Pinyon di lisi modülü:…………………………………..……..4 (14/18 di )
Kapı kanadı hızı:…………………8.5 mt/dak (14 di ) ; 11 mt/dak (18 di )
Darbe tepkisi:………………………………………….....mekanik kavrama 
Ya lama:…………………………………………………...…….daimi gresli 
Manuel manevra:……………….mekanik topuzun serbest bırakılmasıyla
24 saatte manevra sayısı:……… …… …………………………………100
Kontrol kartı:………………………………………….………..……...ALPHA
Çalı ma sıcaklı ı aralı ı:…………………………………..-15 °C / + 60 °C 
Koruma sınıfı:…………………………………………………..………..IP 24 
Boyutları…………………………………………………….Resim 2’ye
bakın
Motorun a ırlı ı: Deimos……………………………………11 kg

Deimos 700………………………………15 kg 
(*) stek üzerine özel voltajlar olabilir

ALPHA model kontrol kartı tek bir motora kumanda etmek üzere
tasarımlandırılmı tır.
Elektrik beslemesi:…………………...…….. 230 V AC ± % 10 - 50 Hz (*) 

ehir ebekesi voltajı/dü ük voltaj izolasyonu:….> 2 MOhm,  500 V DC
Çalı ma sıcaklı ı aralı ı:…… … …………….…………..- 10 ºC / + 55 ºC 
Dielektrik mukavemeti: 1 dakika süreyle ehir ebekesi voltajı/dü ük

voltaj  3750 V AC 
Kapı açık uyarı lambası:……………………….…..24 V AC,  en çok  3 W 
Aksesuarların besleme voltajı:……24 V AC, (Çekilen azami akım 0.2 A) 
çerisindeki radyo alıcı kartı…………………….…....frekansı 433.92 MHz

Kodlamanın metodu……..……kopyalanacak atlamalı kod algoritmasıyla
Kombinasyon sayısı………………………………………………….4 milyar
Anten empedansı……………..………………….………..50 Ohm (RG 58) 
Hafızaya alınacak azami uzaktan kumanda sayısı……………..………63
Boyutları……………………………………………………Resim 19’a bakın
(*) stek üzerine özel voltajlar olabilir

4) SIRA KLEMENS BA LANTILARI (Resim 16)
UYARI – Kablolama ve montaj i lemleri esnasında yürürlükteki
standartlara ve ayrıca ola an teknik usullere bakın.
De i ik voltajlar altındaki kablolar fiziken birbirlerinden ayrılmalı veya
fazladan en az 1 mm izolasyonla izole edilmelidir. Klemenslerin 
yanındaki kablolar fazladan bir birle tirme malzemesiyle örne in kablo
ba ıyla sıkılmalıdır.
Tüm ba lantı kabloları so utucudan yeterli mesafe uzaktan
geçirilmelidir.

UYARI ! ehir elektrik ebekesine ba lamak için kesit alanı en az 
3x1.5 mm² gelen ve daha önce adı geçen yönetmeliklere uyan çok
iletkenli kablo kullanın. Örne in e er

TÜRKÇE
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kablo dı arıda (açıkta) ise en az H07RN-F’ye e it olmalıdır; fakat
içeride (veya dı arıda fakat plastik kablo kanalının içine 
yerle tirilmi ) ise en az 3x1.5 mm² kesitli H05VV-F’ye e it olmalıdır.

JP1
1-2 Elektrik beslemesi 230 V AC ± % 10  -  50/60 Hz (Klemens 1’e

nötr)
3-4-5 Motor M’ye ba lantı (klemens 4 ortak uç, klemens 3 motor,

klemens 5 start   kondansatörü) 
1-4 Fla ör ve EBP model 230 V elektrikli kilit ba lantısı

JP2
7-8 START butonu veya anahtarlı seçici (N.O.)
7-9 STOP butonu (N.C.). E er kullanılmıyorsa köprüyü ba lı olarak 

bırakın.
7-10 Fotosel giri i veya pnömatik kenar (N.C.). E er kullanılmıyorsa

köprüyü ba lı olarak bırakın.
7-11 Açılma limit svici (N.C.). E er kullanılmıyorsa köprüyü ba lı

olarak bırakın.
7-12 Kapanma limit svici (N.C.). E er kullanılmıyorsa köprüyü ba lı

olarak bırakın.
13-14 Fotoseller veya di er cihazların 24 V AC besleme çıkı ı
15-16  Kapı açık uyarı lambası veya buna alternatif olarak 2. radyo

kanalı çıkı ı
17-18 Radyo alıcı jak fi li kartı anten giri i (20 ekran – 19 sinyal).

JP3
19-20 Yaya geçi i giri i (N.O.) 

JP4 Radyo alıcı kartı soketi,  1-2 kanallar 
Resim 20   genel ba lantı emasını göstermektedir.

5) LED (Resim 21)
ALPHA kontrol kartında tüm fonksiyonlara kumanda eden kendi

kendine arıza te hisi LED serisi bulunmaktadır.
DL1: Kartın bünyesinde bulunan radyo alıcısı LED lambası
DL2: START – Start – bir start komutu verildi i zaman yanar
DL3: STOP – Stop – bir stop komutu verildi i zaman söner 
DL4: PHOT – Fotosel – Fotoseller aynı hizada olmadıkları veya

önlerine engel geldi i zaman söner 
DL5: SWO – Açılma limit svici çalı tı ı zaman söner
DL6: SWC – Kapanma limit svici çalı tı ı zaman söner

6) D P SV ÇLER N SEÇ M (Resim 21) 
DIP1)
TCA [ON] – Otomatik kapanma süresi TCA 
ON Otomatik kapanmayı etkinle tirir
OFF Otomatik kapanmayı devre dı ı bırakır

DIP2)
FCH [ON] – Fotoseller
ON: Fotoseller sadece kapanma evresinde etkindir. 
OFF: Fotoseller hem kapanma ve hem de açılma evrelerinde

etkindir.
DIP3)
BLI – Palsleri engeller.
ON: Açılma evresi sırasında START komutları kabul edilmez.
OFF: Açılma evresi sırasında START komutları kabul edilir.

DIP4)
3P/4P – 3 Kademeli/4 Kademeli 
ON: 3- kademeli mantı ı etkinle tirir.
OFF: 4-kademeli mantı ı etkinle tirir.

DIP5)
CODE FIX – Sabit kod 
ON: Kartın içindeki alıcıyı sabit kod modunda etkin hale getirir.
OFF:      Kartın içindeki alıcıyı atlamalı kod modunda etkin hale

getirir.

DIP6)
RADIO LEARN – Kullanılmıyor

DIP7)
SCA – Kapı açık uyarı lambası veya 2. radyo kanalı (Resim 24). 
ON: Kapı açık uyarı lambası modunda röle çıkı ını etkinle tirir.
OFF: Röle çıkı ını 2. radyo kanalı olarak etkinle tirir.

DIP8)
FAST CLOSE
ON Ayarlanmı  olan TCA süresinin sonunu beklemeden önce

fotoselin devreden çıkmasından sonra kapıyı kapatır.
OFF Komut girilmemi .

7) TR MMERLER N AYARLANMASI (Resim 21)
TCA (Dip 1 ON).
Sürenin dolmasından sonra kapının otomatikman kapandı ı (0 ile 90 
saniye arasında ayarlanabilir) otomatik kapanma süresini ayarlamak
için kullanılır.
TW
Sürenin dolmasından sonra motorun durdu u (0 ile 90 saniye arasında
ayarlanabilir) motor çalı ma süresini ayarlamak için kullanılır. Elektrikli
limit sviçler kullanıldı ında motor durma süresini kanat kapanma 
süresine nazaran birkaç saniye arttırın.

8) KONTROL KARTI ÜZER NE ENTEGRE ED LM  ALICININ
TEKN K ÖZELL KLER
Alıcı çıkı  kanalları:
- 1. çıkı  kanalı : aktif edilirse, kontrol kartına START komutunu

gönderir.
- 2. çıkı  kanalı : aktif edilirse, radyo alıcı kartı 2. kanal çıkı ı röle

kontaklarının enerjilenmesini 1saniye süreyle keser.
Kullanılabilecek verici versiyonları unlardır:
EElink   protokoluna uygun tüm atlamalı kodlu vericiler. 

ANTEN KURULUMU
433 MHz’e ayarlanmı  bir anten kullanınız.
Anten-Alıcı ba lantısı için, RG8 koaksiyel kablo kullanınız.
Antenin yakınında metal kütlelerin bulunması radyo sinyallerinin alı ını
olumsuz etkileyebilir. Yayın alanının yeterli olmadı ı durumlarda, anteni
daha uygun pozisyona ta ıyınız.

9) PROGRAMLAMA
Vericinin yüklenmesi elle veya EEdbase yazılımı aracılı ıyla komple
kurulum veri tabanının yönetimine imkân tanıyan UNIRADIO
programlama cihazı ile yapılabilir.

10) ELLE PROGRAMLAMA
leri fonksiyonların istenmedi i standart kurulumlarda temel

programlama için vericilerin elle  yüklenmesine geçilmesi mümkündür.
1) Vericinin T tu unun Start olarak hafızaya alınmasını arzu ediyorsanız

kontrol kartındaki SW1 dü mesine basın; aksi takdirde verici tu unun
ikinci radyo kanalı olarak hafızaya alınmasını arzu ediyorsanız
kontrol kartındaki SW2 dü mesine basın.

2) DL1 LED’i yanıp söndü ünde verici P1 gizli tu una basın. DL1 LED’i
sürekli yanık olarak kalacaktır.

3) Vericide hafızaya alınacak olan tu a basın. LED DL1 yeniden yanıp
sönmeye ba lar.

4) Ba ka bir vericiyi hafızaya almak için 2) ve 3) numaralı adımları
tekrarlayın.

5) Hafızaya alma modundan çıkmak için LED’in tamamen sönmesini
bekleyin.

ÖNEML  NOT: LK HAFIZAYA ALINAN VER C YE (AÇTIRANA)
YAPI KAN TU  ET KET N   YAPI TIRINIZ.
Elle programlama durumunda, ilk verici alıcıya tu  kodu tayin eder; bu
kod radyo vericilerinin bir sonraki klonlanmasında gereklidir. 

10.1) KONTROL KARTI HAFIZASININ PTAL ED LMES
Kontrol kartını tamamen iptal etmek amacıyla kontrol kartındaki SW1 ve 
SW2 dü melerine aynı anda 10 saniye süreyle basın (DL1 LED’i yanıp
söner). Do ru hafıza iptali DL1 LED’inin sürekli yanık kalmasıyla
gösterilir. Hafızaya alma modundan çıkmak için LED’in tamamen 
sönmesini bekleyin. 

11) ALICININ AYARLANMASI
Kart üzerindeki alıcı, bir özel sistem sayesinde vericide olu turulan
de i ken kodun (atlamalı kodun) kodlama i lemlerinin
kopyalanmasında en yüksek derecedeki güvenlik ile vericinin
“klonlama” ( = ço altma) i lemlerindeki kolaylık özelliklerini birle tirir.
Vericinin örneklenmesinin anlamı, belirli bir vericiye ek olarak veya
onun yerine geçecek ekilde alıcının hafızasında bulunan verici
listesine otomatik olarak dahil olabilecek bir vericiyi olu turmak
anlamına gelir. 
Yerine geçerek  örnekleme, alıcının hafızasında daha önce bulunanın
yerini alacak yeni bir verici olu turmak için kullanılır; bu yolla hafızadan
belirli bir verici çıkartılabilir ve artık bir daha kullanılamaz.

TÜRKÇE
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O nedenle oldukça fazla sayıda ek  vericiye uzaktan program yüklemek
mümkündür; veya  alıcı üzerinde do rudan de i iklik yapmadan
kaybolmu  vericilerin yerine geçecek vericileri programlamak 
mümkündür.
Kodlamada güvenlik belirleyici faktör de il ise, kart üzerindeki alıcı,
de i ken kodu terk etmek çok fazla sayıda kodlama kombinasyonu
yaratıyor olsa da o nedenle zaten programlanmı  olan  her hangi bir
vericinin “kopyalanması”nı mümkün kılar.

12) RADYO VER C S N  KLONLAMA ( = ÇO ALTMA)   (Resim 20)
Atlamalı kodlu ve sabit kodlu ço altma için UNIRADIO talimatlarına ve
CLONIX programlama kılavuzuna ba  vurmak gerekir.

12.1) LER  PROGRAMLAMA: B RLE K ALICILAR
UNIRADIO kullanım kılavuzuna ve CLONIX programlama kılavuzunu
inceleyin.

13) AKSESUARLAR
SPL (Resim 22).
Ön-ısıtma opsiyonel kartı. Hidrolik motorlarda – 10 ºC’nin altındaki
sıcaklıklar için tavsiye edilir.
ME (Resim 23). 
12 V ac ile çalı an bir elektrikli kilidi ba lamak için kullanılan opsiyonel 
kart.
EBP (Resim 16).
Sürekli hizmet tipindeki EBP elektrikli kilidi 1 ve 4 numaralı klemenslere 
do rudan ba lanabilir.

14) LK KONTROLLER
Her hangi bir montaj i ine ba lamadan önce kapı konstrüksiyonunun
yürürlükteki standartların ön gördüklerine uydu unu ve özellikle de 
a a ıdaki hususlara uydu unu kontrol edin: 

 Kapının üzerinde kaydı ı ray düz ve terazisindedir, ve tekerlekler
kapının a ırlı ını ta ımaya uygundur.

 Kapının elle serbest bırakılma i lemi tüm parkur boyunca sarsıntısız
bir ekilde yapılabilmektedir, ve fazla yana kayma olmamaktadır.
Düzgün sessiz bir hareket sa lamak için üst kılavuz ile kapı arasında
do ru gezme bo lu u bırakılmı tır.
Açma ve kapama kapı stopları yerlerine takılmı tır.
Redüktörlü motorun monte edili  biçimi acil durum manevrasının
sarsıntısız ve emniyetle yapılabilmesine izin vermektedir. Montaj
elemanlarının yukarıda belirtilen artı sa lamaması durumunda
gereken düzeltmeleri veya de i tirmeleri yapmaya ba layın.

UYARI : Kontrol cihazlarının kapının çalı masını kolayla tırmayı
amaçlamalarını fakat montajın veya bakımın do ru
yapılmamasından kaynaklanan arızalardan dolayı ortaya çıkan her 
hangi bir kusur veya eksiklik sorununu çözemeyece ini hatırlayın.

Ürünü ambalajından çıkartın ve hasarı olup olmadı ını kontrol edin.
Hasar görmü  olması durumunda bayinizle temasa geçin.
Komponentlerini (mukavva, polistren, naylon, vb.) yürürlükteki
yönetmeliklere göre çöpe atmayı unutmayın.

15) TABAN MONTAJ ELEMANININ BETONA ANKORAJI
15.1) Standart konum

Redüktörlü motorun sabitlenmesi amacıyla taban montaj elemanının
ankoraj cıvatasının gömülece i beton dökülecek bir çukur kazın
(Resim 3). E er kayma rayı kazılacak yerden daha önceden
geçirilmi  ise kazma i lemi ray temel demirlerinde kısmen
yapılmalıdır. Bu suretle ray temel demirlerinin çökmesi durumunda
redüktörlü motor taban montaj elemanı da a a ıya iner ve böylelikle
pinyon di lisi ile kremayer di lisi arasındaki (yakla ık 1 ~2 mm)
gezme bo lu u muhafaza edilmi  olur. 

 Taban montaj elemanını Resim 4’de belirtilen ölçülere uyarak
konumlandırın.
Taban montaj elemanının üstüne basılmı  olan pinyon sembolü 
görünür ve kapıya do ru bakar olmalıdır. Bu aynı zamanda elektrik
ba lantıları için kablo kanallarının da do ru konumlandırılmasını
sa lar.
çinden elektrik kablosu geçecek olan spirallerin ucunu taban montaj 

plakasının üzerine çıkartın.
 Montaj esnasında taban montaj plakasını do ru konumda muhafaza

etmek için rayın altına iki tane lâma kaynatmak ve daha sonra 
ankoraj cıvatalarını bunlara kaynatmak faydalı olabilir (Resim 3).
Taban montaj elemanının temeliyle kapı rayının temelinin bir bütün
olacak ekilde beton dökün. 

unları dikkatle kontrol edin: 
- Yerle tirme ölçüleri do ru mu? 
- Taban montaj elemanının plakası tam terazisinde mi? 
- 4 adet ankoraj cıvatasının di leri betonun üzerinden çıkıyor mu? 
- Beton prizini almı  mı?

15.2) Di er konumlar
Redüktörlü motor de i ik ekillerde konumlandırılabilir. Örne in Resim 
5’de özel bir montaj tipi gösterilmektedir. Redüktörlü motorun kayar
rayın düz kısmına sabitlenmemi  olması durumunda (Standart konum) 
kremayer di li ile pinyon di lisi arasında (1 ~ 2 mm’lik) do ru gezme
bo lu unu sa lamak için redüktörlü motorun da kapının konumuna
göre yerinden hareket edemeyecek ekilde sabitlemelisiniz. nsanlar,
evcil hayvanlar ve cansız varlıklara ili kin yürürlükteki standartlara
harfiyen uyulmalı, ve özellikle pinyon-kremayer di lisinin birbirine
geçti i bölgede sıkı madan dolayı ortaya çıkan kaza risklerine ve 
ayrıca di er mekanik risklerden dikkatle kaçınılmalıdır.
Kritik noktaların tümü yürürlükteki yönetmeliklere uygun bir

ekilde emniyet düzenekleriyle korunmalıdır.

16)  REDÜKTÖRLÜ MOTORUN SAB TLENMES
Beton prizini aldıktan sonra Resim 6’yı inceleyin ve a a ıdaki i lemleri
ba latın:

Redüktörlü motorun a a ıya indirilebilmesine veya pinyon ile
kremayer di lilerinin arasındaki gezinti bo lu unu daha sonra
ayarlamaya imkân tanımak için tabandan en az 25 mm mesafe
bırakarak her bir ankoraj cıvatasına bir M10 somun takın.
Her bir ankoraj cıvatası çiftiyle ambalajdan çıkan bir “P” plakasını
çiftin üzerine yerle tirin, ve plaka yüzeyini her iki yönde ayarlamak
için bir su terazisi kullanın.

 Redüktörden kapa ı ve vida kapa ı muhafazasını çıkartın, ve pinyon
di lisi kapıya do ru bakacak ekilde redüktörlü motoru dört adet
ankoraj civatasının üzerine oturtun.

 Dört adet pulu geçirin ve redüktörlü motorun üstündeki kilitleme
somunlarını sıkın.
Tabanda bulunan uygun oyuklardan redüktörlü motoru geçirmek
suretiyle redüktörlü motorun yüksekli ini ayarlayın, ve monte
edilecek kremayer di lisi tipine uygun bir pinyon di lisi ile kapı
arasındaki mesafeye sabitleyin. Kremayer di lisinin di leri pinyon
di lisinin di lerine tüm eni boyunca geçmelidir. 
“Kremayer di lisinin takılması” paragrafında en çok kullanılan
kremayer di lisi tiplerinin ölçülerini ve montaj yöntemini vermekteyiz.

17) KREMAYER D L S N N TAKILMASI
Kapıya modülü 4 olan kremayer di li takılmalıdır. Kremayerin
uzunlu una geçi  bo lu u ile limit sviçleri çalı tıran ka ık braketlerin
sabitlenmeleri için gereken mesafe ve pinyon di lisinin geçen kısmı da
katılmalıdır. Kapasite ve kapıya takılma yöntemi açısından
birbirlerinden farklılık gösteren de i ik tipte kremayer di lileri vardır.
Firmamız a a ıdaki üç tip kremayer di lisini pazarlamaktadır:

17.1) CFZ modeli (Resim 7) 
22x22 mm kesitli, 2 metrelik parçalar halinde piyasaya sunulan, 2000
kg (  20000 N) üzerinde kapasitesi olan galvaniz çelik kremayer
di lidir. Önce bu parçaları yeterli bir demir kö ebendin üzerine kaynatın
ve daha sonra komple grubu kapıya kaynatın. Kremayer ile kapının
yanı arasındaki mesafeyi muhafaza etmenin yanı sıra kapıda az bir
yana kaçıklık olsa dahi kö ebent kremayer di linin kapıya
sabitlenmesini kolayla tırır. Münferit kremayer di li parçalarını
kaynatarak birle tirirken kremayerin her bir parçasını Resim 8’de 
görülen ölçülere uyarak  kremayer di lisinin toplam uzunlu u boyunca
do ru montaj mesafelerini sa lamanız tavsiye edilir. 

17.2) CPZ modeli  (Resim 7) 
22x22 mm kesitli, 1 metrelik parçalar halinde piyasaya sunulan , azami 
kapasitesi 500 kg (  5000 N) olan plastik kremayer di lidir. Bu model 
kapıya normal veya sac vidalarıyla tutturulmalıdır. Ayrıca bu durumda
do ru mesafeyi muhafaza etmek için kremayer di linin bir parçasını
de i ik parçaların arasında öteki türlü takmanız tavsiye edilir. Bu tip
kremayer di li daha sessizdir ve üzerinde bulunan uzun delikler
sayesinde kapıya sabitlenmi  olsa bile yükseklik ayarlarının
yapılmasına imkân tanır.

17.3) CVZ modeli (Resim 7) 
30x12 mm kesitli, 1 metrelik parçalar halinde piyasaya sunulan, di li
mesafe burçları kaynatılacak ve azami kapasitesi 2000 kg (  20000 N)
olan galvaniz çelik kremayer di lidir. Münferit kremayer di li

TÜRKÇE MONTAJ KILAVUZU
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parçalarındaki uzun deliklerin her birinin ortasına mesafe burçlarını
sabitledikten sonra mesafe burçlarını kapıya kaynatın. Ayrıca bu 
durumda da mesafeyi muhafaza etmek için kremayer di linin bir
parçasını de i ik parçaların arasında öteki türlü takmanız tavsiye edilir.
Kremayer di liyi mesafe burçlarına tutturan vidalar kremayer di linin
yükseklik ayarının yapılabilmesine imkân tanır.

17.4) Kremayer di lisinin takılması
Kremayer di lisini takmak için unları yapmaya ba layın:
 Uygun serbest bırakma topuzunu çevirmek suretiyle acil durum

serbest bırakmasını çalı tırın (“Acil durum manevrası” paragrafına
bakın).

 Kremayer di lisinin ucunu kumanda pinyon di lisinin üzerine koyun 
ve kapıyı elle kaydırırken kremayer di lisini (kaynatarak veya vidalar 
kullanarak) pinyon di lisine göreceli olarak yerinden hareket edemez
hale getirin (Resim 9). 

 Kapının düzeltilemeyecek derecede yanlı  montajı (yana fazla
dönmesi) durumunda pinyon di lisine göre kremayer di lisinin sürekli
merkezlenmesini sa lamak amacıyla kremayer di lisi ile kapının
arasına birkaç im yerle tirin (Resim 10). 

TEHL KE – Kaynak i lemi, yürürlükteki emniyet standartlarının
gere i olan her türlü ki isel koruyucu donanıma sahip olan yetkin
ki iler tarafından yürütülmelidir.

18) P NYON D L S N N AYARLANMASI
Kremayer di lisinin montajını bitirdikten sonra kremayer-pinyon di lileri
gezinti bo lu u yakla ık 2 mm’ye ayarlanmalıdır: redüktörlü motorun
altındaki dört adet M10 somunu yakla ık 2 mm gev etip daha sonra
dört üst somunu yerinden  çıkamayacak ekilde sabitleyerek bu gezinti 
bo lu u  elde edilir. Kremayer ve pinyon di lilerinin bir hizada ve
ortalanmı  olmalarını sa layın (Resim 10).
UYARI – Kremayer ve pinyon di lilerinin ömürlerinin tam anlamıyla
birbirlerine do ru geçmelerine ba lı oldu unu unutmayın.

19) ELEKTROMEKAN K L M T SV ÇLER
lem, acil durum serbest bırakmayı devreye sokarak ve ehir elektrik 
ebekesi beslemesini keserek yerine getirilmelidir. Limit sviçlere 

kumanda eden ka ık braketler kremayer di lisinin her iki ucuna
yerle tirilmelidir.
- Kapıyı elle sonuna kadar açın.
- Çalı ma sonu açma ka ı ını (limit sviç braketini) (Resim 11)

mikrosviç kumanda koluna de ecek ve onu tetikleyecek ekilde
konumlandırın. Do ru konumu tespit ettikten sonra ka ık braketin
vidalarını sıkın.

- Kapıyı elle sonuna kadar kapatın.
- Çalı ma sonu kapatma ka ı ını (limit sviç braketini)  (Resim 11)

mikrosviç kumanda koluna de ecek ve onu tetikleyecek ekilde
konumlandırın. Do ru konumu tespit ettikten sonra ka ık braketin
vidalarını sıkın.

- Kapı, kremayerin üzerine yerle tirilmi  olan stoplara de meden önce
ka ık braketler kapıyı kilitleyebilmelidir. Çalı ma sonu kapatma
ka ı ı (limit sviç braketi) ayarı, yürürlükteki emniyet standartları
tarafından emredildi i ekilde kapı ile sabit kanat arasında yakla ık
50 mm’lik bir bo luk bırakacak biçimde yapılmalıdır; aksi takdirde en 
az 50 mm kalınlı ında bir kenar emniyet sistemi takın (Resim 12). 

20) KAPI STOPLARI
TEHL KE ! Kapının hem açılma hem de kapanma noktasına
mekanik takozlar yerle tirilmelidir. Kapının üst kılavuzdan dı arıya
çıkmasını önlemek için stoplar elektrikle durdurma noktalarının
birkaç santimetre ötesinde yere sıkıca sabitlenmelidir (Resim 13). 

21) ELEKTR K TES SATININ MONTAJI
Resim 14’de gösterilen elektrik tesisatını CEI 64-8 ve HD384’e uyan
IEC364 hükümlerine göre ve elektrik tesisatı için yürürlükte bulunan
di er ulusal standartlara uygun olarak dö eyin.

UYARI ! Ana ehir elektrik ebekesine ba lamak için kesit alanı en 
az 3x1.5 mm² gelen ve yürürlükteki standartlara uygun çok kutuplu
bir kablo kullanın. (Örne in e er kablo korunmamı sa en az H07
RN-F’ye e it olmalı; oysa korunuyorsa en az 3x1.5 mm² kesit
alanına sahip H07 VV-F’ye e it olmalıdır).
Kontrol ve emniyet cihazlarını daha önce sözü geçen teknik montaj
standartlarına uygun bir biçimde ba layın. Ana ve yardımcı kablolar
birbirlerinden belirgin bir ekilde uzakta tutulmalıdır. Resim 14 yakla ık
100 metrelik bir kablo uzunlu u için ba lantı adedini ve bunların kesit 
alanlarını göstermektedir. Kesit alanını mekanizmanın çekti i do ru
yüke göre hesaplayın.

Mekanizmanın ana komponentleri unlardır (Resim 14): 
I Mekanizmayı ehir elektrik ebekesinden kesmeye

uygun, a ırı yük ve kısa devre korumalı,  kontak
açma mesafesi en az 3 milimetre olan, tip onayı
almı , yeterli kapasitede çok kutuplu devre kesici. 
E er bu devre kesici o ana kadar takılmamı sa
mekanizmadan hemen önce e ik de eri 0.03 A
olan tip onayı almı  çok kutuplu  bir devre kesici
koyun.

S Anahtarlı seçici 
AL Frekansı ayarlanmı  fla ör
M Motor
P Duvara monteli buton paneli 
Fte, Fre Harici fotosel çifti 
T 1-2-4 kanallı verici

22) MOTOR TORKUNUN AYARLANMASI (EMN YET KAVRAMASI)

UYARI : EN 12445 tarafından tespit edilen noktalarda ölçülen
çarpı ma  kuvvetinin EN 12453 standardında belirtilenden daha az
oldu unu kontrol edin.

Ayar, yürürlükte olan emniyet standartlarında  ne ön görülmü  ise ona
uygun bir ekilde yapılmalıdır. Bu amaçla motor torkunun a a ıdaki
ekilde ayarlanması gerekir:

ehir ana elektrik ebekesini kesin. 
Redüktörlü motor muhafazasını sabitleyen vidaları çıkartın.
Motor milini kilitlemek için ürünle birlikte verilen sabit anahtarı (Resim
17, poz “A”) kullanın. Serbest bırakma topuzunu kullanarak torku
arttırmak için fiberli somunu (Resim 17, poz “D”) sıkın, veya torku
azaltmak için somunu gev etin.
Elektrik beslemesini yeniden ba layın, ve bir torkmetrenin yardımıyla
yürürlükte bulunan standartlarda belirtilen mekanik direnç
de erlerinde hareketin durdu unu kontrol edin. 
Redüktörlü motorun üzerine koruma muhafazasını koyun ve
vidalarıyla yerinden çıkamayacak hale getirin. 

TEHL KE ! Mekanizma çalı ır duruma getirilmeden önce tork
regülatörü kalibre edilmelidir.

23) ELLE SERBEST BIRAKMA
Elle veya acil durumda serbest bırakma bir kapının elle açılması
gerekti i durumda, ve her halükârda mekanizmanın çalı maz hale 
geldi i veya yanlı  çalı ması halinde devreye sokulmalıdır. Acil
durumda manevra yapmak için a a ıdakileri yapmaya ba layın:

 Standart anahtarı uygun yuvasına sokun (Resim 18) ve saat
ibresinin tersi yönde 90° çevirin, daha sonra serbest bırakma
topuzunu  saat ibresi yönünde sonuna kadar çevirin. Böylece pinyon
di lisi hareketsiz bırakılır, ve o nedenle kapının elle açılmasına
imkân tanır.
Uyarı: kapı kanadını sert itmeyin; tam tersine tüm parkuru
boyunca kaymasına yardım edin.
Motor tahrik kontrolünü yeniden kazandırmak için topuzu saat 
ibresinin tersi yönde sonuna kadar çevirin, ve sonra standart
anahtarı sıkı bir biçimde tutuluncaya kadar saat ibresi yönünde
çevirin. Anahtarı tüm ilgili ki ilerin bildi i bir yerde saklayın.

Serbest bırakma topuzunun ki iye özel bir anahtarla piyasaya
sunulmu  oldu u durumda (Resim 18) a a ıdakileri yapmaya ba layın:

 Ki iye özel anahtarı kilide sokun, anahtarı saat ibresinin tersi yönde
90° çevirin. 

 Serbest bırakma topuzunu tutun ve saat ibresi yönünde duruncaya
kadar çevirin (Resim 18). 
Böylece pinyon di lisi hareketsiz bırakılır, ve o nedenle kapının elle
açılmasına imkân    tanır.

 Kapı kanadını tüm parkuru boyunca kaymasına yardım ederek elle
itin.
Topuz ilk konumuna geri getirilinceye kadar (motordan tahrikli
çalı tırma) anahtar kilitten dı arıya çıkartılamaz.
Motor tahrik kontrolünü yeniden kazandırmak için topuzu saat 
ibresinin tersi yönde sonuna kadar çevirin, anahtarı yeniden kilitleme
konumuna getirin; daha sonra  anahtarı çıkartın ve  tüm ilgili ki ilerin
bildi i bir yerde saklayın.

24) MONTAJIN KONTROL ED LMES
Mekanizma sonunda çalı ır hale getirilmeden önce a a ıdaki durumları
titizlikle kontrol edin:

 Emniyet cihazlarının tümünün (limit sviçler, fotoseller, elektrikli kenar
emniyet sistemleri, vb.) do ru çalı tıklarını kontrol edin.

MONTAJ KILAVUZU TÜRKÇE



MONTAJ KILAVUZU

Kremayer ve pinyon di lilerinin birbirlerine do ru geçmi  olduklarını
kontrol edin (minimum 2 mm gezinti bo lu u)

 Kapı itme kuvvetinin yürürlükteki standartlar tarafından art ko ulan
sınırların içinde oldu unu kontrol edin.
Açma ve kapama çalı ma sonu ka ıklarının (limit sviç braketlerinin) 
do ru konumlandırıldı ını ve yerlerine sıkıca tutturulmu  olduklarını
kontrol edin. 

 El kumandasını kullanarak ba latma ve durdurma i lemlerini kontrol
edin.
Uzaktan radyo kumandasını kullanarak ba latma ve durdurma
i lemlerini kontrol edin.
Normal veya ki iye özel çalı ma mantı ını kontrol edin. 

25) MEKAN ZMANIN KULLANILMASI
Mekanizma hem radyo kumanda cihazıyla uzaktan hem de görünür bir
yerdeki bir butonla kumanda edilebildi i için emniyet cihazlarının
tümünün kusursuz bir randımanla çalı malarını garanti etmek için bu
cihazlar sıklıkla kontrol edilmelidir.
UYARI ! Her hangi bir emniyet cihazında arıza çıkması durumunda
teknik servisten derhal yardım isteyin. Çocuklar mekanizmanın
çalı ma alanından uzakta tutulmalıdır.

26) OTOMASYONUN KONTROLÜ
Bu kontrol cihazının kullanılması kapının otomatik olarak  açılmasına ve
kapanmasına imkân tanır. Montaj gereklerine ve özelliklerine ba lı
olarak de i ik kontrol tipleri (elle, uzaktan kumandayla, manyetik kartla,
vb.) vardır. De i ik kontrol sistemleri için ilgili kılavuzlara bakın.
Montajcı, kullanıcıyı mekanizmanın do ru çalı tırılması, ve aynı
zamanda acil durumda yapılması gereken hareketler konusunda
e itece ini taahhüt eder.

27) BAKIM
UYARI ! Her hangi bir bakım i lemine ba lamadan önce ehir
elektrik ebekesi beslemesini kesin ve akü takılmı sa
kutuplarından bir tanesini sökün.
Yerine getirilmesi gereken kontrol ve bakım i lemleri unlardır:

 Metal kremayer di lilerinin ya lanma durumunu yılda bir kez kontrol
edin.

 Kayma rayını her zaman temiz ve pisliklerden arınmı  olarak tutun.
 Fotosel camlarını sıklıkla temizleyin.

Yetkili servise (montajcıya) do ru tork limiti ayarını kontrol ettirin. Her 
hangi bir çalı ma arızası bulundu unda ve giderilemedi inde ehir
elektrik ebekesi beslemesini kesin ve yetkili servisten (montajcıdan)
yardım isteyin. Mekanizmanın kumanda düzene i hizmet dı ı
kalmı sa pinyon di lisinin hareketsiz bırakılıp böylelikle kapının elle 
açılmasına ve kapatılmasına izin vermesi amacıyla el ile serbest
bırakma cihazını etkin hale getirebilirsiniz (“acil durumda manevra
yapma” paragrafına bakın).

28) GÜRÜLTÜ
Redüktörlü motorun normal çalı ma artlarında çevreye yaydı ı gürültü
sabittir ve 70 dB (A) de erini geçmez. 

29) HURDAYA ATMA
Malzemeler yürürlükteki yönetmeliklere göre çöpe atılmalıdır. Hurdaya
atma durumunda mekanizmalar her hangi özel bir risk veya tehlike arz 
etmezler. Geri dönü ümü yapılacak malzemelerin olması durumunda
bu malzemeler türlerine göre (elektrik malzemeleri, aküler, bakır,
alüminyum, plastik, vb.) tasnif edilmelidir. 

30) DA ITILMASI
Ba ka bir yerde toplanmak üzere mekanizma da ıtılırken a a ıdaki
i lemleri yapmaya ba layın:

Elektrik beslemesini kesin ve tüm harici elektrik tesisatını sökün. 
 Bazı komponentlerin çıkartılamaması veya hasar görmü  olması

durumunda bunların de i tirilmesi gerekir. 

31) ARIZALAR : SEBEPLER  VE G DERME ÇARELER
31.1) Kapı açılmıyor. Motor dönmüyor.
1) Fotosellerin veya kenar emniyet sistemlerinin kirli olmadıklarını,

önüne engel gelmemi  veya aynı hizaya getirilmemi  olduklarını
kontrol edin. Duruma göre düzeltici adım atın.

2) Elektronik cihazın elektrikle beslendi ini kontrol edin.Sigortaların
sa lam olup olmadı ını
kontrol edin. 

3) Kontrol cihazı arıza te his LED’leri sayesinde fonksiyonların do ru
oldu unu kontrol edin (ilgili kılavuzlara bakın).
Arıza varsa sebebini tespit edin. E er LED’ler ısrarla start kontrolü
gösteriyorsa hiçbir uzaktan kumandanın, start butonunun veya ba ka

kontrol cihazının start konta ını kapatmadı ını kontrol edin. 
4) Kontrol kartı çalı mazsa de i tirilmesi gerekir. 

Yukarıda listelen testleri yaptıktan sonra e er problem sürüyorsa
mekanizmayı de i tirin.

31.2) Kapı açılmıyor. Motor dönüyor fakat hareket olmuyor.
1) Elle serbest bırakma çalı tırılmı tır. Elektrikle çalı mayı resetleyin.
2) Kapının mekanik çalı ma sonu  stoplarına ula mı  oldu unu kontrol

edin.serbest bırakın ve kapıyı elle hareket ettirin, ve elektrikle 
çalı ma kumandasını resetleyin. Çalı ma sonu braketinin konumunu
kontrol edin ve düzeltin. 

3) Kapının tüm mekanik ayarlarının arızalı olmadı ını (örne in
tekerleklerin engellenmedi ini veya kremayer di li i ile pinyon
di lisinin aynı hizaya getirildi ini, vb.) kontrol edin. 

4) Kavramanın patinaj yapmadı ını kontrol edin. E er patinaj yapıyorsa
ilgili paragrafta anlatıldı ı üzere yükleyin.

Yukarıda listelenen kontrolleri yaptıktan sonra e er problem hâlâ
devam ediyorsa mekanizmayı de i tirin.

UYARI !
Sadece elinizdeki kılavuzda yer alan bilgilere uyuldu u takdirde
kontrol kartının do ru çalı ması garanti edilir. Emniyetle, montajla
ve ola an teknik usullerle ilgili standartlara ve elinizdeki
kılavuzda yer alan talimatlara uyulmamasından kaynaklanan her
hangi bir hasardan dolayı firmamız sorumlu tutulamaz.

Elinizdeki kılavuzda yer alan açıklamalar ve çizimler ba layıcı
de ildir. Firmamız ürünün temel özelliklerinde de i iklik
yapmaksızın ürünün teknik, üretim ve ticari açıdan iyile tirilmesi
için uygun gördü ü her hangi bir de i ikli i her hangi bir zamanda
ve elinizdeki yayını güncelle tirme taahhüdüne girmeksizin yapma
hakkını saklı tutar.

TÜRKÇE
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GÖKSU Elektrik n aat Sanayi ve Ticaret Ltd. ti
1.Organize Sanayi  Bölgesi  Büyük  Timur  Cad.
No: 7  Sincan 06935 ANKARA  TÜRK YE
tel: 0 312 267 32 32 fax: 0 312 267 32 36
Ulus ube:
tel: 0 312 310 93 47 fax: 0 312 310 85 65
stanbul Bölge:

tel: 0 212 210 49 90 fax: 0 212 210 49 89
sales@goksugroup.com.tr
www.goksugroup.com.tr
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