AUTOMAATIKA KASUTAMISÕPETUS
PULDI / NUPU FUNKTSIOONID

- 1. vajutus avab,
- 2. vajutus liikumise lõpus sulgeb
- 3. vajutus liikumise ajal peatab sulgemise või avamise

KÄSISTI AVAMINE

Automaatse ukse käik ja tihendid on seadistatud just ukse kasutamiseks
mootori abil. Käsitsi tuleks seda avada ainult hädakorral.

Siinikelgu küljes rippuvast nöörist mõõdukalt tõmmata kuni on kuulda lahtipäästmise heli. Samaaegselt nööri pinge all
hoides liiguta ust ülespoole kuni uks liigub vabalt siini sees.

VÄGA SOOVITAV!

On käsitsi avamist teha ukse automaatika suletud piirasendist.

- Kui seda teha vahepealsest asendist, siis olla väga ettevaatlik käsitsi ukse liigutamisel selle asendi kohal, kus seisis
kelk enne lahti päästmist. Suure hooga üle kelgu sõites võib see haakida ennast haaratsi külge ja võib puruneda. Sel
juhul garantii automaatikale ei laiene.
- Samuti (kui uks oli ülemises või vahepealses asendis enne elektrikatkestust) tuleks kasutaja poolt tagada, et peale
katkestust siini sees liikuv metallist haarats leiaks üles kelgu, mis on uksega ühenduses. Kui metallist haarats liigub
vales suunas, siis tuleks nupu vajutusega seisata mootor ja järgmise vajutusega panna haarats liikuma kelgu suunas.
Kui haarats leiab kelgu, siis käib klõps ja uks hakkab koos mootoriga liikuma.

PROBLEEMI KIRJELDUS JA KÕRVALDAMINE
Rikke kirjeldus

Vajalik tegevus

1. Nupule vajutades värav ei avane või ei sulgu

1. Kontrollida takistuste olemasolu fotokiire vahel. Vajadusel
kõrvaldada.
Kui fotokiire klaas on tolmune (lumine), siis puhastada.
Kontrollida, et fotokiire klaas ei oleks mõrane s.t. vigasatatud.
2. Kontrollida kas juhtblokk on ühendatud vooluvõrku.
3. Kontrollida kas automaatika on lülitatud käsijuhtimise peale või
mitte.
4. Korraks lülitada välja toide ning siis tagasi sisse lülitada.
5. Kui puldi indikaator vilgub (väreleb), siis keerata tagumisel
küljel lahti kruvi. Ettevaatlikult puhastada toitepatarei pinnad
ning (vajadusel painutada klemmid tagasi, juhul kui pult on
kukkunud). Panna kokku tagasi.
Kui see ei aita, siis vahetada patarei uue vastu (saab igast
fotopoest või kellasepa ärist).
5. Kui ka siis ei avane, tuleks helistada spetsialistile.

2. Värav sulgub, kuid kohe peale suletud asendi
saavutamist hakkab avanema.

1. Kontrollida takistuste olemasolu värava liikumise tsoonis.
2. Kui viga kordub, tuleks helistada spetsialistile.

Kontrollida, et automaatika toiteahel oleks kaitstud liigsete voolukõikumiste
eest. Nendest tulenevate rikete korral garantii ei kehti.
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