
++              SPIDO   GARÁZSNYITÓ MOTOR  PROGRAMOZÁSA .

Programozható funkciók :  félautomata üzemmód
                                               automata zárás bekapcsolása és időallitás
                                               Motorerő beállitása
                                               Fototeszt be-ki kapcsolása
Gyárilag beállitott funkciók : félautomata üzemmód
                                                   motorerő 3-as fokozat
                                                   fototeszt kikapcsolva
Félautomata üzemmód beállitása :      (A1-es táblázat )

1. nyomjuk meg és tartsuk nyomva a PROG.gombot
2. várjuk meg, hogy az OK led folyamatosan világitson
3. engedjük el a PROG. gombot az izzólámpa első 5 villogása alatt bármikor

Automata zárás bekapcsolása és idejének beállitása:          (A2-es táblázat)
1. nyomjuk meg és tartsuk nyomva a PROG. gombot
2. engedjük el a PROG.gombot,miután annyiszor villogott az izzólámpa,amennyire a

szünetidőt állitani akartuk.Minden villogás 1mp-et jelent. A szünetidőnek hosszabbnak
kell lennie 5mp-nél

Motor erő beállitása :     (A3-as táblázat)       az erőt 5 fokozatban lehet állitani  min – max
1. nyomjuk meg és tartsuk nyomva a PROG.gombot
2. az izzólámpa szükséges villogásánál , ami 1 től 5 ig lehet, nyomjuk meg a PP. gombot és

ezzel beállitottuk a kellő erőt aminél a motor le fog állni 
3. engedjük el a PROG.gombot

Fototeszt bekapcsolása :      (A4-es táblázat)
1. nyomjuk meg és tartsuk nyomva a PROG. gombot
2. várjuk meg , hogy az OK. led folyamatosan világitson -  az izzólámpa nem világit
3. nyomjuk meg a PP. gombot – az  izzólámpa kigyullad
4. engedjük el a PROG. gombot 

Fototeszt kikapcsolása :     (A5-ös táblázat)
1. nyomjuk meg és tartsuk nyomva a PROG. gombot
2. várjuk meg , hogy az OK . led folyamatosan világitson – az izzólámpa világit
3. nyomjuk meg a PP. gombot – az izzólámpa elalszik
4. engedjük el a PROG. gombot

        Távadó  programozáskor  csak  az  egyik  módszer  választható !
Távadók beprogramozása  az 1 - es  gombra :                             (B1-es táblázat)
           Nyomjuk meg a szürke rádióvevőn lévő gombot és tartsuk nyomva amig a led ki nem 
          gyullad ,ekkor engedjük el. Nyomjuk meg a távirányitó gombját és tartsuk nyomva amig a
          vevőn háromszor felvillan a led. A három villanás jelzi, hogy a programozás sikerült.
Távadók beprogramozása a  1 vagy2 vagy 3 vagy 4  gombra :     (B2-es táblázat)
          Nyomjuk meg egyszer a szürke rádióvevőn lévő gombot ekkor a led elkezd rövideket 
          villogni. Nyomjuk meg a távirányitó gombját és tartsuk nyomva amig a vevőn három
          hosszabbat villan a led.A három villogás jelzi, hogy a programozás sikerült. 
 Távadókódok törlése :        (B4-es táblázat)
          Nyomjuk meg a szürke rádióvevőn lévő gombot és tartsuk nyomva amig a led elkezd
          világítani majd elalszik és végül hármat villan. A harmadik villanás közben engedjük
          el a gombot. Ezután a led  öt hosszút villan ezzel jelezve  hogy a memória üres.
 

 
          A  KÉSZÜLÉKET  SZAKEMBERREL  KELL  BESZERELTETNI  !




