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Tisztelt Vásárló! 
 
Köszönjük és gratulálunk, hogy a BYOU termékei mellett döntött. 
A BEAUTY szett, mint a többi kínálatunkban szereplő termék, gondosan válogatott 
anyagokból és alkatrészekből összeállított, modern technológiával készült termék, 
amely egyesíti a kor kihívásaira adott formai és technikai megoldásokat. 
A BEAUTY termékekre a vásárlástól számított két év garanciát biztosítunk. 
A jótállás nem terjed ki a helytelen telepítésből, nem megfelelő használatból, 
valamint a túlterhelésből adódó hibákra. A gyártó fenntartja a jogot ezen leírás 
szövegének, ábráinak megváltoztatásához, előzetes figyelmeztetés, bejelentés 
nélkül. 
Figyelem!  
Amennyiben a terméket nem szakirányú cég telepíti, úgy meghibásodás 
esetén a termékre nincs helyszínen érvényesíthető jótállás. Ez esetben a 
termék bevizsgálását és javítását az alább található szakszerviz végzi 
Budapesti telephelyén. A meghibásodott termék el és visszaszállítása a 
vásárló feladata! Ön szakszerű telepítést is megrendelhet! Ebben az 
esetben (garanciális meghibásodás esetén) a telepítés ára tartalmazza a 
kiszállás és a javítás díját is. Kérjen árajánlatot a telepítésre.   
 
Technikai kérdések megválaszolása, szakszerű telepítés megrendelése, szakszerviz:  
Alarm & Gate Kft. H-1158 Budapest, Pestújhelyi út 78. Tel: +36-20-9511-266, 
+36-1-410-6956  
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Általános biztonsági előírások 
 
Beépítés előtt olvassa el figyelmesen a tájékoztatót, mert hasznos tippeket, 
tanácsokat tartalmaz a felszerelést és a beállítást illetően. 
Őrizze meg ezt a dokumentációt, mert zavarelhárítás esetén segítségére lehet. 
 
A BEAUTY egyszerűen felszerelhető eszköz, de egyes lépéseknél nem nélkülözheti a 
szakmai segítséget.  
Figyeljen a jelmagyarázatra: 
 

 
Csak szakember által végezhető munkafolyamat! 
 
 
Vigyázat, veszélyes munkafázis, igazodjon a leíráshoz! 
 
 
Hasznos információ, megoldási javaslatok a hibák 
kiküszöbölésére. 

 
A kapumozgató nem biztonságtechnikai eszköz, nem rendeltetett az illetéktelen 
behatolás megakadályozására! 
Savas, magas sótartalmú környezetben, tűz- és robbanásveszély fennállása esetén 
ne alkalmazza az eszközt. Bármilyen javítási munka megkezdése előtt 
feszültségmentesítse a rendszert. 
 

A készülék leírása 
 
A termék kizárólag gépkocsi átjárókhoz rendelt szárnyas kapuk mozgatásához 
alkalmazható, a megadott méret és súlyhatárok között. Minden más alkalmazás 
tilos. A gyártó a eltérő felhasználásból eredő hibákért nem vállal felelősséget. A 
szett kettő darab 24V egyenfeszültségű elektromechanikus mozgatómotort 
tartalmaz. A hozzárendelt vezérlés ellenőrzi a motorok és a kiegészítők működését. 
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A Szett tartalma: 

 
Egy ajánlott elrendezési forma 
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Előzetes teendők a telepítés előtt 
 

A munkálatok megkezdése előtt feltétlenül vizsgálja meg a következőket: 
-  A kapuszárnyakat kézzel mozgatva azoknak akadálytalanul, könnyen kell járniuk a tejes útjukon. 
-  A kapu nem lóghat, köztes állásban elengedve a kapuszárnynak helyben kell maradnia, nem 

indulhat el egyik irányba sem. 
-  A kapu műszaki állapotának (zárszerkezet, felfüggesztés) kifogástalannak kell lennie, a hibás 

alkatrészeket ki kell cserélni. 
-  A kapuszárny legyen masszív építésű, merev. 
-  A kapuszárnyaknak zárt állásban teljes hosszban kell érintkezniük. 
-  Ha a kapumozgatás elektromos rendszere nincs kiépítve, annak telepítését bízza szakemberre. 
- A pillérnek, amelyre a motorok felkerülnek, alkalmasnak kell lennie a teher elviselésére. 
-  A termék állítható mechanikai végállás ütközőkkel rendelkezik, a talajra szerelt végállás ütköző 

telepítése zárási helyzetben kötelező.  
 

A működési biztonság függ a kapu állapotától, illetve a kivitelezés minőségétől. 
 
A munkálatok megkezdése előtt ellenőrizze, hogy a megvalósításhoz elegendő hely áll e 
rendelkezésre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ellenőrizze a motor helyigényét felszerelés előtt. Az ajánlott 
méretezést a két szaggatott mező közötti területre kell hozni úgy, 
hogy a fekete Területet ne érintse, pl.: 1,55m-es szárny tömege 
max. 255kg lehet, viszont az 1,8m-es szárny tömege csak 220kg 
lehet. 
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Elektromos bekötés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                Magyarázat 
 
[1] A vezérlésben található a gyártó által előre bekötött, dugóval ellátott kábel, mely csak a 
beüzemelésre szolgál. A végleges csatlakozáshoz csak villanyszerelő szakember nyúlhat 
hozzá. A végleges bekötéskor a próbakábelt el kell távolítani. Ennek eltávolítása előtt a belső 
műanyag fedelet le kell csavarozni, majd óvatosan leemelni. A Hálózati kábelre kettő darab 6,3mm-
es szigetelt sarut kell krimpelni, majd azt a megfelelő tüskére rányomni. 
 
[2] A motorok és vezérlés közötti vezetékhossz nem haladhatja meg a 15m-t. Nagyobb távolság 
esetén a vezeték keresztmetszetét meg kell növelni. 
 
[3] A fotocella vevőtagját a vezérléshez közelebb kell felszerelni, a lehető legrövidebb vezetékkel 
(ügyeljünk, hogy a Nap fénye ne kerüljön a vevőbe) Vele pontosan szembe azonos magasságba, és 
mélységbe az adó kerüljön felszerelésre. 
A kapunak semmilyen része ne kerüljön a fotocella útjába, továbbá olyan magasan legyen, hogy a 
kaput használó gépjárművek alatt se tudjon áthaladni az infravörös fénysugár. 
 
[4] A vezérlésben nincs gyári antenna, az „ANT” sorkapocs pontba egy 1mm2 tömör szigetelt 
vezetéket kell bekötni, mely 17cm hosszú legyen. Amennyiben a vétel nem elegendő, akkor a külön 
megvásárolható villogóban található antennát kell bekötni egy RG58-as koaxiális kábel segítségével, 
az „ANT” pontra a belső eret, a „SHIELD” pontra pedig az árnyékolást. 
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A felszereléshez szükséges szerszámok és eszközök 
 

 
 
Készítsen elő minden anyagot és szerszámot. Csak az előírásoknak megfelelő anyagokat és 
szerszámokat alkalmazzon. 
Használjon munkavédelmi felszereléseket! 
A kábel hossza és fajtája függ a bekötendő eszköz fajtájától, (lsd.: elektromos bekötés). 
A mozgatómotorok rögzítő elemei (kötőelemek, dűbelek, csavarok) nincsenek a tartozékok között, 
mert ezek fajtái függenek az oszlop és a kapuszárny anyagától. 
 
Szerelési mód -1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A fenti ábra egy felülnézeti rajzot mutat a legpontosabb szerelési méretekkel. 
Az „R” pont a rögzítő lemez furata és a motor forgáspontja.  
Az „X” helyzetének megválasztásakor kövesse a táblázatot.  
Az „M” A kapu forgáspontja, és a kengyel közötti távolság. 
Az „S” a motor tartólemezének a magassága. 
Az „Y” az „M” és az „S” méret összege. 
Az „X” A tartólemez és a kapu forgáspontjának a kapu irányú távolsága, (lsd.: táblázat) 
 
 
Fontos! 
A kapu egyenletes járása érdekében 
törekedjen arra, hogy az „X” és az „Y” értékek 
azonosak legyenek. A különbség maximum 
50mm lehet. Ha az értékek különbsége 
meghaladja az 50mm-t, akkor a kapu 
záráskor, vagy nyitáskor felgyorsul, és nem 
lesz egyenletes a mozgás, ez a motor korai 
tönkremenetelét eredményezheti. Az ajánlott 
táblázati értékek a szürke mezőbe esnek. 

 
Mérés menete: 
Mérje le az M távolságot, majd töltse ki a táblázatot. Adja össze az „S” távolságot a mért értékekkel. 
Nyissa ki tejesen a kaput, a leírás utolsó oldalán lévő nyomtatott szögmérővel mérje le a nyitási 
szöget, majd a fenti táblázat szürke mezőit figyelembe véve válassza ki az „X” távolságot. 
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Szerkesztési példa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A példában szereplő kapupillérnek 35mm-re van a széle a forgásponttól. (Ez az érték az „M”, tehát a 
táblázatba minden „S” érték mellé be kell írni ezt a mennyiséget). Az összeget kiszámolva megkapja 
az „Y” értékeket. Szögmérővel mérve a kapu 95 fokos nyitásra képes, tehát a 90o-100o táblázatot 
kell figyelembe venni, az értékhez a legközelebb eső szám a 130mm. 
 
A konzol állítási lehetőségei: 
 
A konzol két darabból áll, ezért különböző méretek állíthatók be rajta. A rögzítés csavarral történik a 
megadott ábrák alapján. A tartólemez elején két furat található, mindkettő használható a motor 
rögzítésére. Az előbbi méretezési („S”) pontokat a konzol a következőképpen adja ki: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figyelem! 
Az 1. és 2. ábra esetében a középvonalra esik „X” távolság kezdőpontja, a 3-8. ábrán az „X” pont a 
képek alapján eltolódik, tehát ezt az értéket a mérésnél és az ezt követő számításnál nem szabad 
figyelmen kívül hagyni. 
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A mozgatómotor BTY.1. konzoljának felszerelése 
  
       A feladat végrehajtásához szükséges 
csavarokat és a rögzítő-elemeket nem 
tartalmazza a szett. Ezeket az alkatrészeket a 
kapuszerkezet anyagának megfelelően kell 
megválasztani. 

Az elektromos vezeték kiállás (P) lehetőleg a 
motor bak alatt helyezkedjen el. Jelölje fel a 
konzol helyét az oszlopra. Korrigálja az „X” 
méreteket az előző oldalon található szerelési 
variációk szerint. Használjon a rögzítéshez 
megfelelő elemeket.  

Szerelje össze a konzolt, a számítások és az 
előző ábrák alapján. A rögzítést kettő darab 
csavarral végezze. 

 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
A konzolok felszerelése előtt határozza meg a 
motor földtől való magasságát. A magassági 
pont (H) minimum 350mm legyen, különben a 
felverődő szennyeződés, sár hó, nedvesség a 
motor gyors elhasználódásához vezethet. 

 
 
 
Rögzítse a motort a konzolra: 
Csavarja ki az (F) csavart, majd távolítsa el a 
motor fedelét (C)  

 Fűzze rá a konzolra a motort (V) 
 Helyezze a furatba a csavart az alátéten 

keresztül (R)  
 Rögzítse a motort az anyával (D) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Fontos, hogy a motor vonalában a kapunak 
merevítéssel kell rendelkeznie. Ez a merevítés 
segíthet a motor magasságának a 
meghatározásában. 
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A mozgatómotor rögzítése a BTY.2 konzolhoz 
 
      A Beauty motor rögzítőcsonkja gyárilag 
10mm-re van állítva a végállás-ütközőtől. A 
helyes pozíció beállításához a következő-
képpen járjon el: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szerelje össze a BTY.2 konzolt az alábbi ábra 
szerint: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A motor közvetítőcsonkját rögzítse a 
konzolhoz az „R1”, „R2”,és „V” alkatrészekkel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teljesen zárt kapuszárnynál állítsa a motort a 
kapuhoz. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Állítsa vízszintbe a motort, majd jelölje át a 
kapura a konzol helyét. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rögzítse a konzolt a kapuszárnyhoz a 
megfelelő rögzítő elemekkel, használjon 
önzáró anyát. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A motor kikuplungolása: Fordítsa el a 
műanyag kupakot 180 fokkal, majd a kulcsot 
tegye a nyílásba. Fordítsa a kulcsot 90 fokkal. 
 
Kikuplungolt állapotban többször nyissa, zárja 
a kaput kézzel, győződjön meg, hogy a 
kapuszárny akadálymentesen mozgatható, a 
motor nem ütközik a pillérnek. Ha kell, 
módosítson a konzol helyzetén. 
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A mechanikus végállások beállításai 
 
A kapumozgató motor alján két darab 
mechanikus ütközőt talál, Az „A” a nyitási 
véghelyzet a „C” a zárási véghelyzet ütközője. 
Kikuplungolt állapotban állítsa a kaput teljesen 
zárt állapotba, lazítsa fel a zárási ütközőt egy 
6-os kulccsal, majd tolja rá a kaput teljesen. 
Húzza meg az ütköző csavarját. 
Ismételje meg nyitott kapu esetén a másik 
ütköző-ponttal. Mozgassa a kaput végállástól 
végállásig, győződjön meg arról, hogy a motor 
az ütközési pontokig halad, ha kell, 
módosítson a beállításokon. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A motor kábelezése 
 

Távolítsa el a motor fedelét. A kábelezésnél 
ügyeljen a kábel hosszára, dolgozzon 
ráhagyással biztosítva a motor kellő mozgását. 
Lazítsa ki a tömszelencét. Húzza át a kábelt, 
majd rögzítse az anyát. A 23. ábrán látható 
kötést alkalmazza az elektromos bekötések 
fejezetben leírtak szerint. 
 

A vezérlőelektronika felszerelése 
 
A kapu közvetlen közelében válasszon egy 
védett helyet a vezérlésnek. Törekedjen 
minél rövidebb kábelhosszra. A vezérlés 
fedelének csavarjait (A) távolítsa el, vegye 
le a fedelet (B). A vezérlődoboz hátlapján 
4db furat előkészítést talál. Fúrja át az 
előkészítéseket. Jelölje át a falra ezek 
helyeit, majd megfelelő rögzítő elemekkel 
rögzítse a dobozt a falra. A doboz alján 
található furatok helyén keresztül helyezzen 
el tömszelencét, és ezen keresztül húzza át 
a bekötendő kábeleket. 
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Az F.BY villogó lámpa (opcionális) felszerelése  
 
A villogó a kapu mozgása esetén felvillanásokkal figyelmezteti a személyeket a veszélyre. Válasszon 
jól látható helyet a kapu közelében. A villogó az alábbi helyzetekben szerelhető fel: 
 
Válasszon elhelyezési módot. 

 
Távolítsa el a burát rögzítő csavarokat (V), 
és emelje le. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Húzza Hátra a nyelveket (H) majd távolítsa el 

Jelölje át a furatok helyét a kapura. 

az izzót tartó nyomtatott áramköri lapot. 

.BY villogó technikai adatai: 

 
őm. 

 

 
F
Tápfeszültség: 24V AC/DC 
Izzó: E14 24V 15W
Műk. H -20…+70oC 
Védelem: IP44 
Méretek: 145x65x128 (mm)
 

 

 
 

Kettő darab 6mm-

ési 

es csavarral és a 
hozzá tartozó 
tiplikkel rögzítse a 
villogót a falhoz (a 
csomagolás tartal-
mazza ezeket). 
Az M1 beköt
pontokra kösse a 
vezérlés 24V 
villogó kimenetét. 
Ha szükséges, 
használja a 

villogóba épített antennát. RG58-as kábellel 
kösse az antennát a vezérléshez (ANT-jel, 
SHIELD-árnyékolás) 
 

 

 
Helyezze az aljzatra a burát, majd rögzítse a 
csavarokkal. 
 



www.riasztobolt.hu

 KIT-Beauty 13. 

A fotocella felszerelése 
 
A fotocella olyan biztonsági eszköz, mely a 
kapu mozgását leállítja, ha akadály kerül az 
útjába. A fotocella egy adó és egy vevő 
együttese. Az adó csak tápfeszültséget 
igényel, a vevő a tápfeszültség mellett egy 
szabad relé kontaktust ad, mely az infravörös 
sugár megszakadásakor bont. 
A vezérlés felismeri a küldött kontaktus 
hiányt, és leállítja a kapu mozgását. 

 
Csavarhúzó segítségével óvatosan szerelje 
szét az érzékelőket. Az adónak (TX) két 
bekötési pontja van, míg a vevőnek (RX) 
négy. 

 

 
 
A sorompót 40-60cm-re a földtől közvetlenül a 
kapuhoz lehető legközelebb telepítse. 

 
Az infrasorompó háza 
segítségével jelölje át a 
furatok helyét a pillérre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az alaplemezeket 4db 6-os tiplivel rögzítse fel 
a pillérre, a tipliket és a csavarokat a 
csomagolásban találja. 
 
 
 
 
 
 
 
Vezesse át a kábelt a megfelelő furaton 
keresztül, majd rögzítse az alaplemezt a falra. 
 
Kösse be az infrasorompót a vezérlésbe a kép 

alapján. Ügyeljen a polaritásra. 

 
 

Ügyeljen a fedél kialakítására: 

 
A vevő ún. Fresnel lencsével rendelkezik, a 
nagyobb hatótávolság elérése érdekében. 
 
A fotocella technikai adatai: 
Tápfeszültség: 24V AC/DC 
Hatótávolság: 20m 
Felvett áram: 15mA (TX) 20mA (RX) 
Műk. Hőm. -20…+70oC 
Védelem: IP44 
Méretek: 90x35x31 (mm) 
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A K.BY kulcsos kapcsoló (opcionális) felszerelése  
 
 
 
A kulcsos kapcsoló a kapu mozgatására szolgáló eszköz. A kapcsoló falra szerelhető eszköz, saját 
kulccsal. A kulcsnak biztonsági szerepe is van, hiszen csak ezzel működtethető a kapu. 
 
Felszerelés: 
A kulcsos kapcsoló helyét a kapu közelében 
válassza meg, a földtől kb. 80-120cm-re 
 
1. Szerelje szét a kulcsos kapcsolót, csavarja 
ki a (v) csavart, majd a kulcsot belehelyezve 
és azt elforgatva levehető a fedél. Figyelem, 
kulcs nélkül az eszközt nem tudja 
szétszedni, ne feszítse, ne ütögesse! 

 
 
A falra szereléshez a csomagolásban található 
6mm átmérőjű tipliket és a hozzá való 
csavarokat használja. 

 
 
Jelölje át a falra a furatok helyét, készítse el a 
megfelelő méretű furatokat, majd csavarozza 
fel a házat a falra. 

 
 

 
 
Kösse be a vezérlés PP bemenetére a 
kapcsolót, a bemenet nem polarizált. 
 

 
Tegye a fedelet a házra úgy, hogy a kulcsot a 
másik kezével fordítsa el. 
Csavarja vissza a (V) csavart. 
 
Technikai adatok (F.BY): 
 
Kontaktus: 1 mikrokapcsoló, rugós 
  Visszaállással 
Működési hőm.:  -20oC/+70oC 
Védelem: IP44 
Méret: 72x90x46mm 
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Távirányító (BY) 
 
 
Az adó a vezérlőelektronika távirányítására 
alkalmas, melynek funkcióit a vezérlésben 
lehet beállítani. Ügyeljen az adó épségére, ne 
dobálja, ütögesse, és ne érje víz. 
Ha esetleg folyadék kerül bele, vagy vizes 
lesz, szedje szét azonnal az adót (elemcsere 
fejezet), vegye ki belőle az elemet, szárítsa 
meg az elektronikát, majd rakja ismét össze. 
 
Elemcsere. 
Ha a visszajelző LED villogni kezd amint az 
adó valamelyik gombját megnyomja, akkor az 
elem cserére szorul. 
 

 
Figyelem! Ne fogja meg kézzel az elemet, 
használjon papír zsebkendőt, vagy kesztyűt. 

 
 
 
Nyissa fel a távirányítót egy kis méretű 
csavarhúzó segítségével a jelzett helyen. Tolja 
ki a kimerült elemet, majd helyezze az újat 
úgy a foglalatba, hogy a pozitív elemház 
érintkezzen a foglalattal. 

 
 
 

Figyelem! Az elem veszélyes és az egészségre 
ártalmas anyagokat tartalmaz, ezért veszélyes 
hulladékként kezelje! 
 
 
Technikai adatok: 
Kódolás: Ugrókód 
Vivőfrekvencia: 433,92Mhz AM 
Működési hőmérséklet: -20oC/+70oC 
Méret:  68x33x16mm 
 

 

Fotocella oszlop C.BY 
 
 
A fotocellaoszlop rendelhető kiegészítő egy 
második fotocella pár szereléséhez. A 
vezérlésben két különálló kötési pont van a 
fotocellák részére. 
PHOTC: A fotocella csak a szárnyak 
csukásakor aktív 
PHOT: A fotocella nyitási és zárási irányban is 
aktív. 
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A vezérlés (CP.BY) beüzemelése 
 
A bemenő tápellátáson kívül az összes elektromos bekötési pont feszültsége 24V, így a 
gyengeáramú bekötések elvégzéséhez nem kell szakember. 
Jelmagyarázat: 
1 – 230V-os betáplálás olvadóbiztosítója 
2 – Gyengeáramú kör biztosítója 
3 – PGM nyomógomb (program) 
4 – Programozó gomb 
5 – LCD kijelző 
 
Kösse be az alábbi ábra szerint a tartozékokat. A bekötést segíti a színes sorkapocs kiosztás. 

Amennyiben a kapu ütközőprofilja a rajzzal egyezik (P), ügyeljen arra, hogy az M1-es motor 
induljon elsőnek, a két szárny közötti eltérést a „TDMC” paraméterrel tudja majd beállítani. 

 
Sorkapocs Szín Leírás 
PHOT Zöld NC bemenet a belső, második pár fotocelláról (opcionális),  ha nem használja, 

zárja rövidre a sorkapcsot 
PHOT C Zöld NC bemenet a kapu külső oldalán elhelyezkedő fotocelláról, ha nem használja 

zárja rövidre a sorkapcsot („A” ábra) TIPP: Ezt a fotocellát használja családja és 
autója biztonsága érdekében! 

STOP Fekete NC bemenet vészstop kapcsolóról (opció), ha nem használja, zárja rövidre. („A” 
ábra)  

PP Fehér NO bemenet kulcsos kapcsolóról, Nyit-Stop-Zár-Stop funkció. Ha nem használja, 
hagyja szabadon a sorkapcsolt. 

24V Sárga 24V-os segédkimenet fotocellához. Ha használja, ügyeljen a polaritásra („B” ábra) 

BLINK Piros 24V-os kimenet villogó lámpához. Ha nem használ villogót, hagyja szabadon a 
sorkapcsot 

MOT1 Narancs Motor1 kimenet, a C ábra mutatja a színjelölést 

MOT2 Narancs Motor21 kimenet, a C ábra mutatja a színjelölést 

SHIELD/ANT Kék RG58–as kábel csatlakozás. ANT: Belső vezető, SHIELD: Külső árnyékolás. Ha 
nem használja az antennát, egy 17cm-es 1mm2-es tömör szigetelt vezetődarabot 
kell bekötni az ANT bemenetre. Ellenkező esetben a távirányítók nem fognak 
megfelelő távolságról működni.  
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A vezérlés (CP.BY) felprogramozása 
 
A rendszer tökéletes működéséhez elengedhetetlen a vezérlés felprogramozása. 
A programozás folyamata menüpontok alapján történik, az információk az LCD kijelzőn jelennek 
meg. A menü az alábbi funkciókat kezeli: 
 

 
Ezzel a gombbal lehet a menübe belépni, annak 
paraméterét kiválasztani, és elfogadni. 

 
Ez a választógomb teszi lehetővé, hogy a kiválasztott 
paramétert megváltoztassuk, a leírásban a gomb 
jelölése így fog szerepelni: [ΐ] 

 
 
Amennyiben egyszerre nyomjuk meg a két 
Gombot, a menübe eggyel feljebb lépünk. 
 
Ha a kijelző az alapállapotban van, akkor a választógombot PP funkcióként is 
használhatjuk, tehát ha nem használ kulcsos kapcsolót, akkor a vezérlés erről a gombról 
is indítható. 

Automatikus betanítás (Auto) 
 
Az első és legfontosabb paraméter az öntanuló funkció beállítása, ami által a vezérlés önálló módon 
megtanulja a véghelyzeteket, a szükséges nyomatékokat, valamint a lassítási paramétereket. 

 
Az „auto” folyamat alatt a vezérlés néhány nyitás-zárás funkciót végez. Győződjön meg róla, 
hogy a kapu mozgása szabad legyen, ne kerüljön oda semmi (élőlény, akadály)  
 

A vezérlés indításához a következő lépéseket tegye: 
 
1, Adjon tápfeszültséget a próbakábelen keresztül. 
2, Oldja ki a kapuszárnyak motorjait (segítség: 19. ábra) és állítsa őket félállásba. Zárja vissza a 
kuplungszerkezetet mindkét motornál. 
3, Indítsa az „Auto” folyamatot a lejjebb leírtak szerint, és vizsgálja meg a következőket: 
 
Az indulás után mindkét szárnynak zárás irányba kell működni, ellenkező esetben nyomja meg a 
[ΐ] gombot, ekkor a kijelzőn az „ERR” felirat jelenik meg, és a programozás leáll. Fordítsa meg annak 
a motornak a bekötését, amelyik nyitás irányba indult el, majd ismételje meg a funkciót. 
AZ „AUTO” tanítás folyamata: 
1 Tápfeszültség alatt  
2 A PGM gombot megnyomni a programba való belépéshez, a vezérlés első felirata „ 

Auto” megjelenik  
3 PGM gombot ismét megnyomni, az „AUTO” funkciót kiválasztani, a felirat lassan villog 

4 A PGM gombot ismét lenyomni, és nyomva tartani 5mp-ig, amíg a felirat gyorsan 
villog, a villogás után a „PRG” felirat jelenik meg. 

5 A tanítási folyamat elkezdődik, a kijelzőn a PRG felirat látható, engedje el a gombot.  
A vezérlés néhány nyitás-zárás ciklus után beállítja a paramétereket, ez néhány 
percig eltarthat. Hagyja szabadon működni a kaput. A tanulás után a vezérlés az „OK” 
feliratot írja a kijelzőre. 

6 A főmenübe való visszatéréshez nyomja meg mindkét gombot egyszerre, vagy a 
vezérlés 60mp után automatikusan kilép, továbbá tápelvételre is kilép a 
programozásból. 
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A vezérlés menürendszere: 
A vezérlés menüjébe való belépéshez a következőket kell tennie: 
Nyomja meg a PGM gombot egyszer, A menürendszer első eleme „ Auto” felirat jelenik meg. 
Nyomja meg a [ΐ] gombot, ekkor a táblázatban szereplő „tcA” menüpont jelenik meg. 
Ha a „tcA” menüpontban szeretné a paraméter értékét megváltoztatni, akkor a PGM gombot nyomja 
meg egyszer.  
A kijelzőn a jelenlegi érték jelenik meg. Ha változtatni szeretne, akkor a [ΐ] gombbot kell 
megnyomni, ha jóvá szeretné hagyni az értéket, akkor a PGM gombot kell megnyomni. 

 
Automatikus tanítási mód, az előző oldalon leírtak szerint A menüben való 

továbblépéshez nyomja 
meg a [ΐ] gombbot. 

 
Automatikus zárási idő, [ΐ] gombbal állítható az érték: 
000 – nincs automatikus visszazárás 
001 – 10mp késleltetés 
002 – 30 másodperc (gyári beállítás) 
003 – 60 másodperc 
004 – 90 másodperc 

Továbblépés [ΐ] 
gombbal, az érték 
elérése PGM gombbal. 

 
Ha az „auto” funkciót futtatta, a motor erejét a vezérlés 
előzőleg már beállította. Amennyiben gyengének, vagy túl 
erősnek találja a motor erejét (a kapuszárny vége érintő 
irányba ne nyomjon 150N-nál azaz kb. 15kg-nál jobban) 
Állítson az értéken. 
001 – gyenge 
002 – normál (gyári beállítás) 
003 – közepesen erős 
004 – erős 

Továbblépés [ΐ] 
gombbal, az érték 
elérése PGM gombbal. 

 

Késleltetés nyitáskor. Nyitáskor fix 3mp-es különbséggel 
indítja a szárnyakat. Záráskor a motorok különbségi idejét a 
következőképpen állíthatja be: 
000 – nincs különbség, a szárnyak egyszerre indulnak 
001 – 5mp különbség (gyári beállítás) 
002 – 10mp különbség 
003 – 15mp különbség  
004 – 20mp különbség 

Továbblépés [ΐ] 
gombbal, az érték 
elérése PGM gombbal. 

 

Indítóbemenet funkciója: 
On – Nyitás-zárás-nyitás funkció 
Off – Nyit-stop-zár-stop funkció (gyári beállítás) 

Továbblépés [ΐ] 
gombbal, az érték 
elérése PGM gombbal. 

 

Elővillogás funkció. Az indítójel leadása után a villogó fény 
3mp-ig jelez, majd a kapu motorjait csak ez idő után 
működteti. 
On – Elővillogás funkció bekapcsolva 
Off – Elővillogás funkció kikapcsolva (gyári beállítás) 

Továbblépés [ΐ] 
gombbal, az érték 
elérése PGM gombbal. 

 
Társasház funkció, Nyitási ciklus alatt nem lehet a vezérlést 
(akár egy másik távirányítóról sem) megállítani, amíg az 
véget nem ért. Akkor célszerű használni, ha a kaput többen 
is használják. 
On – Társasház funkció bekapcsolva 
Off – Társasház funkció kikapcsolva (gyári beállítás) 

Továbblépés [ΐ] 
gombbal, az érték 
elérése PGM gombbal. 

 
Lassított mód. Rövid szárnyú (1m) kapuk esetén 
alkalmazható 
On – Lassított mód bekapcsolva 
Off – Normál sebesség (gyári beállítás javasolt) 

Továbblépés [ΐ] 
gombbal, az érték 
elérése PGM gombbal. 

 
A program teljes törlése. A paraméterek gyári értékre 
állítása. Ebben az esetben a felprogramozott távirányítók 
nem törlődnek 

Továbblépés [ΐ] 
gombbal, az érték 
elérése PGM gombbal. 

Rádióadók feltanítása PP (teljes nyitás-zárás) parancsra. 
Amennyiben végzett az előző menüpontok beállításával, lépjen tovább a [ΐ] gombbal a rádió 
menüpontra: 
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1. 
lépés 

Lépjen a rádió menüpontra, a [ΐ] gombbal 

2. 
lépés 

Nyomja meg a PGM gombot egyszer, a vezérlés a PP almenüre lép. 
 

3. 
lépés 

Nyomja meg ismét a PGM gombot. 

 
4. 
lépés 

A vezérlés várja a parancsot az adóról, nyomja meg a távirányító első 
gombját kb. 1mp-ig. 

 
5. 
lépés 

Amennyiben a vezérlés memóriájában van még szabad csatornahely, 
elfogadja az adó kódját.  

6. 
lépés 

Amennyiben nem tanít fel több adót, a két gomb együttes megnyomásával 
kiléphet a menüből.  

 
Rádióadók feltanítása Ped (gyalogos nyitás-zárás) parancsra (csak az egyik szárny). 
1. 
lépés 

Lépjen a rádió menüpontra, a [ΐ] gombbal 

2. 
lépés 

Nyomja meg a PGM gombot egyszer, a vezérlés a PP almenüre lép. 
 

3. 
lépés 

Nyomja meg a [ΐ] gombot egyszer, ekkor az almenüben feljebb lép 
 

4. 
lépés 

Nyomja meg ismét a PGM gombot. 
  

5. 
lépés 

A vezérlés várja a parancsot az adóról. Nyomja meg a távirányító második 
gombját kb. 1mp-ig. 

 
6. 
lépés 

Amennyiben a vezérlés memóriájában van még szabad csatornahely, 
elfogadja az adó kódját.  

7. 
lépés 

Amennyiben nem tanít fel több adót, a két gomb együttes megnyomásával 
kiléphet a menüből.  

 
Rádióadók törlése adónként (szükséges az adó hozzá) 
1. 
lépés 

Lépjen a rádió menüpontra, a [ΐ] gombbal 

2. 
lépés 

Nyomja meg a PGM gombot egyszer, a vezérlés a PP almenüre lép. 
 

3. 
lépés 

Nyomja meg a [ΐ] gombot kétszer, ekkor az almenüben kettővel feljebb lép 

 
4. 
lépés 

Nyomja meg ismét a PGM gombot. 
  

5. 
lépés 

A vezérlés várja a parancsot az adóról. Nyomja meg a távirányító azon 
gombját, amelyet törölni kíván. 

 
6. 
lépés 

A vezérlés törli a leadott adó kódját. 
 

7. 
lépés 

Amennyiben nem tanít fel több adót, a két gomb együttes megnyomásával 
kiléphet a menüből.  
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Rádióadók teljes törlése: 
1. lépés Lépjen a rádió menüpontra, a [ΐ] gombbal 

2. lépés Nyomja meg a PGM gombot egyszer, a vezérlés a PP almenüre lép. 
 

3. lépés Nyomja meg a [ΐ] gombot háromszor, ekkor az almenüben hárommal 
feljebb lép.  

4. lépés Nyomja meg a PGM gombot. 
  

5. lépés Nyomja meg ismét a PGM gombot. 
  

6. lépés Amennyiben nem tanít fel több adót, a két gomb együttes 
megnyomásával kiléphet a menüből.  

 
Rádióadók feltanítása a már működő adón keresztül: 
A motorhoz nem kell hozzányúlni, csak adótávolságban kell lenni. 
1. lépés Nyissa ki a kaput a távirányítóról, és várjon, amíg teljesen kinyílik.  

2. lépés Nyomja meg mind a három gombbot egyszerre a már működő adón 
addig amíg a villogó ki nem gyullad. (ha nincs villogója, akkor egy 
halk kattanás hallatszik a motorból)  

3. lépés Nyomja meg azt a gombot a működő adón, amelyik funkciót 
(gyalogos vagy teljes nyitás) másolni szeretné az új adó egy 
gombjára. 
Amint megnyomja, a lámpa kialszik 3mp-re 

4. lépés Amikor újra felgyullad a villogó, nyomja meg az új adó azon gombját, 
amelyiket az előző távirányító gombjához kíván rendelni. Azaz ha a 
gyalogos funkciót a rátanítandó távirányító középső gombjára 
szeretné akkor, a gyalogos parancsot adja az előző távirányítón, 
majd az új távirányítón a középső gombot nyomja meg. 

 

5. lépés A távirányító feltanítását további adókkal megismételheti a második 
lépéstől, vagy várjon 60mp-et és az elektronika kilép a funkcióból. 

 

 
Mit tegyünk ha… 
Probléma: Ok: Tenni való: 

Nem működik a kapu 
 

- nincs hálózati feszültség 
- a vezérlés nem kap 
tápfeszültséget 
- a fotocellák vagy a 
vészstop letiltja a működést
- olvadóbiztosító kiégett 

Ellenőrizzük a betáplálást, 
ellenőrizzük a csatlakoztatási 
pontokat, betáplálás, fotocella, stop 
bemenet stb. ellenőrizzük a 
biztosítókat 

Nem nyílik a kapu a 
távirányítóra 

A távirányító eleme lemerült, a 
LED gyorsan villog, a 
távirányító nem lett 
megfelelően feltanítva 

Cseréljük ki az elemet egy jó (nem 
régi) elemre. 
Tanítsuk fel újra a távirányító 
gombjait. 

Nem nyílik a kapu a 
kulcsos kapcsolóra 

Vezetékszakadás, vagy kötési 
hiba a vezérlésnél, vagy a 
kapcsoló sorkapcsainál 

Ellenőrizzük a bekötéseket mindkét 
helyen, továbbá a vezeték 
folytonosságát is. 

A motorok elindulnak, 
majd kis idő után leállnak, 
majd ellentétesen 
mozdulnak egy rövid 
időre.  

Nyomatékérzékelő letiltja a 
kapu működését. 

Túl alacsony áramküszöb, az AUTO 
funkcióval újra kell tanítani, vagy a 
„PMot” paramétert egyel növelni kell. 

A kapu kinyílik, de nem 
zár vissza magától, vagy 
indítójel hatására sem. 

fotocella hiba és/vagy stop 
bemenet hiba 

Ellenőrizze a fotocellák helyes 
működését, tisztítsa meg a 
szennyeződésektől a burkolatot, 
Ellenőrizze a bekötési pontokat. 

A villogó nem villog, a Izzó kiégett, Cserélje ki az izzót, és ellenőrizze a 
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kapu viszont működik. Kötési hiba, vezeték szakadás kötéseket. 
 
A kijelzőn megjelenő 
üzenet 

Jelentés 

Err Az automatikus programozás hibásan ért véget, nyomja meg egyszerre 
mindkét gombot a vezérlőn. 

Err1 Motorhiba, ellenőrizze a motor bekötéseit 
Err2 Fotocella hiba, ellenőrizze az érzékelőket 
Err3 PP bemenet aktív a tanulási fázisban, ne indítsa, ne piszkálja a vezérlőt a 

tanulási folyamat alatt 
Err4 Stop bemenet aktív a tanulási folyamat alatt. 
Stop Stop bemenet aktív, a vezérlő nem indul. 
Phot Fotocella bemenet aktív, nem indul a kapu zárási irányba 
Phtc Fotocella nyitás-zárás aktív, nem mozdulnak a szárnyak 
Open Nyitási folyamat indul 
Clos Zárási folyamat indul 
Alt A vezérlő le lett állítva a PP paranccsal 
BAtt Akkumulátoros üzem, a tápfeszültség hiánya esetén ez jelenik meg. 
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Felhasználói oldal 
 

  
Biztonsági előírások Kézi működtetés 

 
Ne álljon a kapu mozgási 
területébe, mikor a kaput 
működteti! 
Ne hagyja, hogy a távirányítóval 
gyerekek játszanak. 
 
 
Működési hiba esetén ne próbál-

kozzon a javítással, forduljon a telepítőjéhez, 
vagy szakszervizhez. 

 
Kézi működtetésre akkor van szükség, amikor 
a rendszer áramszünet, vagy valamilyen 
meghibásodás esetén nem működőképes. 
 
 
Fordítsa el a takarófedelet 180o-kal, hogy a 
háromszög alakú csap láthatóvá váljon. 

 

 
 

Gondozás 
 

Rendszeresen ellenőrizze a kapuszárnyak és a 
rendszer működését. A biztonsági 
berendezéseket tartsa tisztán (fotocella). 
  
 Helyezze a kulcsot a kioldónyílásba, majd 

forgassa el a kulcsot 90o-kal. Ekkor a kuplung 
kioldódik és a motor a kapuval együtt 
elmozdítható. 

Újrafelhasználás 
 
Amennyiben a készüléket kivonja a 
forgalomból, ne dobja ki. A termék 
újrafelhasználásra kerül a környezet védelme 
érdekében. Lépjen kapcsolatba a forgalmazó 
céggel, vagy személlyel, az újrahasznosítással 
kapcsolatban. 

 

 

 

 
A rendszer alaphelyzetbe állításához csukja be 
a kaput, zárja vissza a kuplungot, helyezze 
tápfeszültség alá a rendszert és nyissa- zárja 
a szerkezetet.  




