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Vymazanie celej pamäte

Keď sa vyžaduje vymazanie celej pamäte a nastavenie fabrických hodnôt, vykonajte nasledovný postup, pričom motor nesmie byť v pohybe.
1. Stlačte [▲] + [ ▼] na 3 sekundy; tlačidlá uvoľnite, keď sa rozsvietia súčasne všetky led.
Led L1 a L2 začnú na konci procesu blikať.

Tento proces nezmení parameter týkajúci sa meru otáčania motora Soon ani polohu enkódera.

 

2.

3.

4.

5.

Soon je z výroby nastavený na vykonanie otváracieho manévru tak, ako znázorňuje obrázok 1. Smer otáčania môže byť obrátený nastavením 
otváracieho manévru, ako vidno na obrázku 2.

Obrázok 1: otvárací manéver so štandardným smerom otáčania 
motora

Obrázok 2: otvárací manéver s obráteným smerom otáčania motora
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1. Odpojte Soon od zdroja napájania vytiahnite koncovku zo zásuvky alebo vyberte poistku .

2.
3.
4.
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• ak je svetlo rozsvietené, je nastavený obrátený smer otáčania motora;

• ak je svetlo zhasnuté, je nastavený štandardný smer otáčania motora.

• ak sa svetlo rozsvieti, je nastavený obrátený smer otáčania motora;

• ak je svetlo zhasnuté, je nastavený štandardný smer otáčania motora.

Kontrola nastaveného smeru otáčania motora

Na kontrolu, aký smer otáčania motora bol naprogramovaný, vykonajte nasledovné kroky.

POZOR: NIŽŠIE UVEDENÝ POSTUP MUSÍ BYŤ VYKONANÝ LEN V DIELNI.
NEVYKONÁVAJTE TENTO PROCES, KEĎ JE MOTOR NAMONTOVANÝ NA VRÁTACH.

Obnovovanie polohy enkódera

potrebné zmeniť smer otáčania motora, najprv dokončite proces zmeny smeru otáčania motora, a potom obnovovanie polohy  enkódera
Tento postup umožňuje obnovenie polohy enkódera nastavenej vo výrobe, aby sa mohla vykonať montáž pri zatvorených vrátach. Ak  je 

Zapnite napájanie.
Po počiatočnom blikaní, až sa na chvíľku rozsvieti jediná, ktorá určuje polohu kódera.

Zmena smeru otáčania

2. Uvoľnit [Set] keď začne blikať.

Stlačte a podržte [Set].1.

Postup pri programovaní smeru otáčania motora

Uvoľnite tlačidlá [ ▲] a [▼].4.
3. Stlačte súčasne tlačidlá [ ▲] a [ ▼] na zmenu smeru otáčania.

Keď sa zmení smer otáčania motora, je potrebné znovu vykonať proces “Uloženia polôh do pamäte”.
Poznámka Body 3 a 4 môžete počas tej istej fázy programovania zopakovať a zmeniť smer otáčania motora.

Počkajte, kým sa automaticky ukončí režim programovania.5.

V tej istej chvíli, keď je signalizovaná poloha enkódera, skontrolujte svetlo

1. Stlačte a podržte tlačidlá [ ▲] a [▼], až kým sa rozsvietia všetky led.

Potom, ako všetky led zhasnú rozsvieti sa jediná led, a táto označuje polohu enkódera.
Uvoľnite tlačidlá, keď led zhasnú

Riadiaca jednotka aktivuje pohyb, aby premiestnila polohu enkódera.
Uvoľnite tlačidlo, akonáhle sa motor rozbehne,
Teraz stlačte a podržte stlačené [Set], až kým sa motor rozbehne,

tak nestane, zopakujte proces od bodu 3
Keď sa motor zastaví všetky led sa rozsvietia a potom zhasnú. teraz skontrolujte, či led, ktorá sa znovu rozsvieti.  Ak sa 

Po dokončení tohto procesu led pokračujú blikať.




