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Návod montáže pohonu vrat

Řada Dexxo
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Funkce AUTOSET, nastavení mezních poloh vrat.
Dexxo Pro/io 800/1000 [N]

Elektromotor sám automaticky volí tažnou sílu podle konkrétního typu vrat.
1. Stiskněte tlačítko        a přidržte ho asi 2 sekundy, kontrolní světlo pohonu se rozsvítí a zhasne.

Na displeji se objeví S2.
2. Pomocí tlačítek        a        přesuňte spojovací článek řetězu/pásku až do fáze zachycení (záběru) s vodicím ramenem 

(pojezdovým vozíkem). Déletrvající přidržení tlačítka        způsobuje nepřetržitý pohyb zavírání vrat.
Déletrvající přidržení tlačítka        způsobuje nepřetržitý pohyb otevírání vrat.

3. Použitím tlačítka        by se měla vrata zavřít nastavujíce dolní mezní polohu.
4. Stiskněte tlačítko        , aby se zahájil cyklus nastavení (Autoset).
5. Vrata zahájí kompletní cyklus OTEVŘENÍ/ZAVŘENÍ za účelem automatického výběru síly.
6. C1 na displeji – znamená potvrzení správného provedení funkce Autoset.
7. S0 nebo S1 znamená negativní výsledek funkce AUTOSET. V takovém případě je nutno prověřit mechaniku vrat

a pokusit se funkci zopakovat.

Podmínkou řádného průběhu režimu AUTOSET je instalování horního omezovače a sepnutí pojezdového vozíku
s bránou.

Režim nastavení (AUTOSET) lze spustit opakovaně vždy, kdy vznikne potřeba.
Před začátkem naprogramování elektromotoru je nutno instalovat omezovač horní pozice vrat.

Pohon používá omezovač pohybu jako referenční body při automatickém nastavování horní mezní
polohy. Omezovač horní polohy (při úplném otevření vrat).

[1] [2]

Montážní konzole montážního profilu elektromotoru by měla být připevněna k překladu nebo na stropě,
avšak ne dále než 200 mm od překladu (viz obr.)
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Funkce nastavení mezních poloh vrat.
Dexxo Optimo 800N

1. Stiskněte tlačítko        a přidržte ho asi 2 sekundy až do momentu rozsvícení kontrolního světla. Kontrolní světlo 
ukazatele rozsahu posuvu začne blikat       .

2. Pomocí tlačítek        a        přesuňte spojovací článek řetězu/pásku až do fáze zachycení (záběru) s vodicím ramenem 
(pojezdovým vozíkem). Déletrvající přidržení tlačítka        způsobuje nepřetržitý pohyb zavírání vrat.
Déletrvající přidržení tlačítka        způsobuje nepřetržitý pohyb otevírání vrat.

3. Použitím tlačítka        by se měla vrata zavřít nastavujíce dolní mezní polohu. Tlačítko je nutno uvolnit        než 
elektromotor začne silově působit na vrata.

4. Stiskněte tlačítko        , aby se zahájil cyklus nastavení.
5. Vrata zahájí kompletní cyklus OTEVŘENÍ/ZAVŘENÍ za účelem nastavení horní mezní polohy.
6. Pokud cyklus nastavení nebyl řádně ukončen, pak se signalizační světlo        ukazatele rozsvítí.
7. Pokud cyklus nastavení nebyl řádně ukončen, pak se rozsvítí signalizační světlo        ukazatele.

Režim nastavení (AUTOSET) lze spustit opakovaně vždy, kdy vznikne potřeba.

Podmínkou řádného průběhu režimu AUTOSET je instalování horního omezovače a sepnutí pojezdového vozíku
s bránou.

PROGRAMOVÁNÍ OVLADAČŮ – Dexxo: Optimo, Pro, io

Stiskněte tlačítko        a přidržte ho asi 2 sekundy (rozsvítí se světlo). Stiskněte zvolené tlačítko na ovladači
(kontrolní světlo začne blikat).
Opětovné programování stejného ovladače (kanálu) způsobuje jeho odstranění z paměti Dexxo.

SMAZÁNÍ NASTAVENÍ

Stisknutí tlačítka        a jeho přidržení po dobu 7 sekund (rozsvítí se kontrolní světlo – začne blikat) způsobí smazání všech
uložených nastavení.

SMAZÁNÍ OVLADAČŮ

Stisknutí tlačítka        a jeho přidržení po dobu 7 sekund (rozsvítí se kontrolní světlo – začne blikat) způsobí smazání všech
dříve uložených vysílačů.

Podrobné informace na téma elektromotorů Somfy Dexxo najdete v balení společně s elektromotorem.
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