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AANSLUITING EN PROGRAMMERING VAN DE OPTIES

1

AANSLUITSCHEMA

GARAGEDEUROPENER
FAAC D600/D1000
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VEREENVOUDIGDE HANDLEIDING VOOR
DE AFSTELLING VAN UW MOTOR

2A

DRUKKNOP
Sluit de 2 draden van de drukknop “OPEN A“ (contact NO) aan op de klemmen J1: “OPEN-A” en
J1: “-”. (zie hierboven).
Indien u gebruik maakt van een supplementair sleutelcontact, sluit dit dan aan in parallel met de
drukknop.

2B

FOTOCELLEN : ZENDER (= TX) + ONTVANGER (= RX)
Verwijder de brug tussen J1 : “FSW” en J1 : “-TX FSW” en sluit de fotocellen TX en RX aan volgens
bovenstaand schema

2C

ORANJE KNIPPERLICHT

WAARSCHUWING

Sluit de lamp (24 Vdc) rechtstreeks aan op klemmen J1: “LAMP” en J1: “+”

2D

VOORWAARSCHUWING
Indien gewenst kan zowel bij pulswerking of bi j automatische dichtloop een voorwaarschuwingsfunctie van 3 seconden geactiveerd worden. Deze procedure kan enkel worden uitgevoerd wanneer de motor niet in werking is. Druk op d e SET UP -knop (10) en hou hem ingedrukt. Druk binnen
de 5 sec. kort op de DRUKKNOP OPEN (9). Laat nu de SET UP -knop (10) los. Herhaal dezelfde procedure om de voorwaarschuwingsfunctie terug uit te schakelen

2E

VEILIGHEID OP DEURTJE OF OP SLOT
Verwijder de brug tussen J1: “STOP” en J1: “-”. Sluit op J1: “STOP” en J1: “-” de draden van het veiligheidscontact aan (NC-contact). In dit geval worden de contacten in SERIE geplaatst.

3

PLAATS DE AFDEKKAP TERUG
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Deze vereenvoudigde handleiding
is minimum vereist voor de afstelling van uw motor.
De vereenvoudigde handleiding vervangt in geen enkel geval de uitgebreide versie, die als referentie
dient. Lees eveneens de onderhouds- en veiligheidsinstructies.
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VEREENVOUDIGDE HANDLEIDING VOOR DE AFSTELLING VAN UW MOTOR

2

PROGRAMMERING VAN DE HANDZENDERS

2A

PROGRAMMEERVOLGORDE

AANDACHTIG TE LEZEN ALVORENS DE AFSTELLING TE BEGINNEN

INSTELLING VAN DE EINDSCHAKELAARS : 2 MOGELIJKHEDEN :

1A OF 1B
1. Plug de ontvanger (1) in op de sturingsprint van de
motor.

HALFAUTOMATISCHE MODUS : AANBEVOLEN
AUTOMATISCHE PROGRAMMERING

MANUELE PROGRAMMERING

(zonder mechanische eindaanslag in open positie )

(zie uitgebreide handleiding)

2. Gebruik een master-handzender om de “installatiecode” vast te leggen op de ontvanger (zie “codering
van de installatie”).

Houd de SET UP - knop (10) ingedrukt gedurende 1 seconde.
De waarschuwingslamp begint te knipperen bij het loslaten van de knop.

3. Gebruik dezelfde master-handzender om de installatiecode in te voeren op de andere zenders van de
installatie (zie “codering bijkomende handzenders”).
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UITGANGSPOSITIE IN RUST = POORT HALF OPEN
1. Na 8 seconden begint de motor automatisch met het sluiten van de poort tot de eindaanslag
onderaan (dorpel) wordt gedetecteerd. Opgepast bij D1000 motor: nadat de sluitingsbeweging is gestart moet opnieuw kort de SET-UP knop worden ingedrukt (anders werkt de motor
maar met de kracht van een D600 motor, zie handleiding motor blz 13).
2. Daarna begint de motor automatisch de openingsbeweging.
3. Stuur een impuls met de drukknop OPEN (9) om de eindaanslag HOOG te bepalen. De motor
stopt.
4. De motor sluit vervolgens opnieuw automatisch de poort.
5. Wacht tot de poort op de LAGE aanslag komt en d e motor stopt.
6. Als de programmering gelukt is, stopt de waarschuwingslamp met knipperen en blijft nog 5 seconden branden.
7. Tijdens deze 5 seconden kunt u een impuls sturen op drukknop OPEN (9) met intervallen van
2 seconden om het wagentje te doen teruglopen en de last op het ontgrendelingssysteem te
doen afnemen.
Een impuls wordt aanbevolen en komt overeen met een loop van ± 5 millimeter.

1B

AUTOMATISCHE MODUS : VEREIST 1 BOVEN AANSLAG

(EINDE V/D RAILS V/D POORT)

AUTOMATISCHE PROGRAMMERING
(zie uitgebreide handleiding)

MANUELE PROGRAMMERING
(zie uitgebreide handleiding)

CODERING VAN DE INSTALLATIE
1. Druk gelijktijdig op de knoppen P1 en P2 van de master- handzender en laat deze los als de Led begint te
knipperen (binnen ongeveer 1 seconde).
2. Op de motor drukt u 1 seconde lang op d e knop
OPEN A (3). Led (4) begint langzaam te knipperen ge
durende 5 sec.
3. Druk binnen deze 5 sec. op de gewenste knop van
de zender en blijf deze ingedrukt houden (de led van
de zender blijft branden).
4. De led (4) blijft 1 seconde lang branden om vervolgens te doven, dit betekent dat de code is opgeslagen.
5. Laat de ingedrukte knop van de master-handzender
los.
6. De eesrte maal dat deze zender wordt gebruikt moet
2 maal kort na elkaar de geprogrammeerde knop
ingedrukt worden.

2C
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CODERING BIJKOMENDE HANDZENDERS
1. Druk gelijktijdig op de knoppen P1 en P2 van de master- handzender die gebruikt werd voor de codering
van deinstallatie en laat deze vervolgens los zodra de
Led begintte knipperen (ongeveer 1 seconde).
2. Houd de master-handzender en de te coderen
handzender tegenover elkaar (master of slave) zoals
hiernaast afgebeeld.
3. Op de master-handzender (zolang de Led knippert),
drukt en houdt u het zelfde kanaal vast dat werd gebruikt voor de codering van de installatie: de Led blijft
branden.
4. Op de te coderen zender kiest u het gewenste kanaal
en laat deze los als de Led uitgaat na een dubbele
knippering, als bevestiging dat de code in het geheugen werd opgeslagen.
5. Laat de drukknop van het kanaal van de master-handzender los.
6. Herhaal deze procedure voor elke te coderen zender.
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