
VYMAZANIE PAMäTE

Použitie: pokiaľ je potrebné úplné vymazanie pamäti, obnovenie pôvodného nastavenia od výrobcu, postupujte podľa nasledovného 
popisu. Pozor, motor nesmie byť v pohybe.

1. Stlačte [▲] + [▼] na 3 sekundy; keď svietia všetky LED-diódy súčasne, uvoľnite tlačítka.

Po ukončení procesu LED-diódy L1 a L2 začnú blikať.
Týmto procesom sa nemenia parametre smeru otáčok pohonu Soon alebo pozícia enkódera.

NaprogramovaNie Smeru oTáčok pohoNu

Pohon Soon má od výrobcu nastavený smer otáčok - viď obr. 1. Preprogramovaním sa smer otáčok môže zmeniť - viď obr. 2.

1. otvárací cyklus so štandardným smerom otáčok pohonu 2. otvárací cyklus so zmeneným smerom otáčok pohonu

postup naprogramovania smeru otáčok pohonu

1. Stlačte a držte [Set] na cca 3 sekundy.

2. Uvoľnite [Set] akonáhle LED-dióda L1 začne blikať.

3. Stlačte súčasne tlačítka [▲] a [▼] na zmenu smeru otáčok pohonu.

4. Uvoľnite tlačítka [▲] a [▼]
    • Ak sa rozsvietilo automatické osvetlenie, je nastavený zmenený smer otáčok pohonu
    • Ak sa vyplo automatické osvetlenie, je nastavený štandartný smer otáčok pohonu

5. Počkajte 10s na ukončenie nastavenia programovaného režimu.

Pozn.: Body 3 a 4 môžu byť opakované behom jednej programovacej fázy zmeny smeru otáčok pohonu.

akonáhle je smer otáčok pohonu zmenený, proces nastavenia koncových polôh musí byť opakovane naprogramovaný.

kontrola naprogramovaného smeru otáčok pohonu

Pre vykonanie kontroly zistenia smeru otáčok pohonu sa riaďte nasledovným postupom:

1. Odpojte pohon Soon z napájania vytiahnutím vidlice alebo poistky.

2. Zapnite pohon Soon.

3. Po počiatočnom bliknutí LED-diód L1 až L8 samostatná LED-dióda rozsvietením indikuje pozíciu enkódera.

4. Na signál, indikovaný pozíciou enkódera , skontrolujte automatické osvetlenie:
    • Svieti, je nastavený zmenený  smer otáčok pohonu
    • Je vypnuté, je nastavený štandartný smer otáčok pohonu

Týmto procesom umožníte vrátenie enkódera do pozície nastavenej výrobcom, čo umožňuje montáž pohonu Soon pri zatvorenej polohe 
brány. V prípade, že smer otáčok pohonu je nutné zmeniť, dokončite „programovanie smeru otáčok pohonu„ a potom začnite s proce-
som  “Anulovanie pozície enkódera”.

aNulovaNie pozície eNkódera

upozorNeNie! Nižšie uvedeNý poSTup muSí byť vykoNaNý výhradNe Na pracovNom STole. Nikdy NevykoNávajTe TeNTo 
proceS S moTorom NamoNTovaNým Na bráNe.

1. Stlačte a držte tlačítka [▲] a [▼], podržte ich kým sa všetky LED-diódy L1 až L8 nerozsvietia.

2. Pusťte tlačítka keď všetky LED-diódy zhasnú.
    Po zhasnutí všetkých LED-diód jedna LED-dióda z L1 až L8 opätovným rozsvietením indikuje pozíciu enkódera.

3. Potom stlačte a podržte [Set] kým sa pohon zapne.
    Pusťte tlačítko akonáhle sa pohon spustí.
    Riadiaca jednotka aktivuje chod motora k posunu pozície enkódera k LED L7 .

4. Po zastavení pohonu, všetky LED-diódy zasvietia a vzápätí zhasnú, potom skontrolujte či sa rozsvietila LED-dióda   
    L7. V pípade, že sa nerozsvietila, opakujte celý proces od bodu 1.

5. Na konci procesu LED-diódy L1 a L2 blikajú. 


