
 DCP-240      בקר דיגיטאלי לשערים ומחסומים

Digital Control Panel for 220V sliding gate motor  

  לימוד את זמני עבודה פתיחה וסגירה

  :לאחר הרכבת המנוע והבקר יש לתת לבקר הוראה ללמוד את זמני העבודה )פתיחה וסגירה( באופן אוטומטי בצורה הבאה

את זמני העבודה באופן שלט. הבקר יתחיל לפתוח ולסגור את השער שלוש פעמים וללמוד  I ולחץ על לחצן  OFF למצב TIMER מפסק  עברה

 ONלמצב  TIMERבסיום הפעולה החזר מפסק  אוטומטי.

 )הבקר לומד שלטים חדשים בשני אופנים( כיצד ללמד שלטים

 :בבקר  REMOTE לימוד שלטים בעזרת ג'מפר . 1
  .בבקר וממסר אור יתחיל לתקתק, לחץ על הלחצן בשלט שאתה מעונין שיפעיל את הבקר REMOTE הוצא את הג'מפר      

 בשלט יפתח את השער להולכי רגל. IVהערה: לחצן   החזר את הג'מפר למקומו. חזור על אותו תהליך בכדי ללמד שלטים נוספים      

 II  -ו  I  הלחצניםשני על בעת ובעונה אחת  לבקר לחץ המשויךין במידה וברשותך שלט תק . לימוד שלטים באופן אלחוטי בקרבת הבקר:2

 למשך שניה והבקר ילמד באופן אוטומטי את השלט החדש. לחץ על הלחצן הרצוי בשלט החדש ,לאחר מכןשניות.  7למשך 

 תכניות עבודה 

 :אפשר לבחור אחת מארבעת תכניות העבודה הבאות

I      רה וסגירה בעזרת השלט רחוק או לחצני הפעלהפתיחה עצי - כנית חצי אוטומטיתת. 

II    פתיחה בעזרת שלט רחוק או בעזרת לחצני הפעלה, והסגירה היא אוטומטית ע"י שעון זמן של הבקר -       אוטומטית תכנית. 
III    יחה חלקית עבור כנית זו היא כתוכנית אוטומטית ובנוסף ניתן לעצור את השער בזמן הפתיחה לפתת - אוטומטיתתכנית סופר 

  ריישאאוטומטית. ניתן גם לעצור את השער בזמן סגירה והשער  רייסגהולכי רגל, ולאחר מכן השער                                       

  .חלקית עד ללחיצה הבאה בשלט פתוח                                         

IV חציית העין עם סיום מיד ויסגור את השער כנית אוטומטית, ובנוסף השער ידלג על זמן השהיית סגירהת-עם אבטחה כנית אוטומטיתת. 

 :בחירת תוכנית עבודה רצויה

 .ONבשלט לפי בחירתך והחזר מפסק למצב      IV , III ,  II ,  Iולחץ על אחד הלחצנים  בחר,    OFF ל  PROGRAMהעבר מפסק

 :אוטומטיתללמד זמן השהיית סגירה  יצדכ

 ONהחזר ל  II בשלט. ממסר אור יתחיל לתקתק. המתן את הזמן הרצוי לחץ שנית על לחצן  II לחץ על לחצן OFF ל TIMER העבר מפסק

 )חזרה על תהליך הפעלת פונקציית עבודה מחזירה למצב הקודם( :פונקציות עבודההפעלה וביטול 

 .לביטול חזור על התהליך. ONבשלט.החזר מפסק ל   Iולחץ על לחצן OFF FUNCTIO ל Nהעבר מפסק ברקס אלקטרוני:ביטול או הוספת 

  .  ONבשלט. החזר מפסק ל    IIולחץ על לחצן  OFF ל FUNCTIONהעבר מפסק עם או בלי האטה בסוף סגירה ופתיחה:

 . ONמצב בשלט. החזר מפסק ל   IVלחץ על לחצן  OFF ל FUNCTIONהעבר מפסק עם או בלי האטה בתחילת עבודה :

 . ONבשלט. החזר מפסק למצב    IIIלחץ על לחצן TIMER לFFO העבר מפסק בחירת בין ממסר מנעול חשמלי או ממסר אור:

 . ONבשלט, החזר מפסק ל    IVולחץ על לחצן ERMTI לFFO העבר מפסק :כניסה הפעלה ידנית או כניסה ללחצן הולכי רגל בחירת בין 

 (ONלמצב  POWERחירה העבר מפסק )בסיום הב בחירת עוצמת מנוע 

  :בבקר ולחץ OFF ל POWER שונות עבור המנוע. לצורך בחירת עוצמת מנוע הרצויה העבר מפסק העוצמעשרה דרגות ניתן לבחור אחת מ

  רדת רמה אחת.ל  IV או לחצן ,עלות רמה אחת ל III או לחצן ,כוחמינימום ל  II או לחצן ,כוח 100%למקסימום  I  על לחצן

  ***ו מתייחסות ללשון זכר ונקבה כאחד להוראות א ***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 

 


