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JIM3-SW 
 
 

Gyorstelepítési segédlet gyakorlatias telepítőknek! 
 
 
 

Bekapcsolás után várja meg míg a LED-sor elkezd villogni. 
Ez  után  nyomja meg  a távirányító  rejtett  gombját  (TO.GO4  távirányító felső 
két gomb egyszerre) majd azt a csatornát amelyikre a teljes nyitást szeretné 
tanítani. 
Amennyiben szeretne még távirányítókat felprogramozni, akkor ismételje meg 
az előzőket: rejtett gomb a következő adón, majd teljes nyitás csatorna gomb. 
64 adót tud megtanulni a motor. 
Nyomja  le  és  tartsa  lenyomva  a  teljes  nyitás  gombot,  a  motor  automatikus 
tanulásba kezd. Hagyja lefutni. 
 
DIP1 funkciók: D1-Elővillogás, D2-végállás kímélő D3-Rádió távtanítás 
 
-  Elővillogás  funkció:  A  PU2-vel lehet  a  funkciót  ki-  és  bekapcsolni,  amit  a  D1  LED  jelez 

vissza. 
-  Végállás  kímélő  funkció:A  motor  nyitáskor  a  végállás  előtt  kb.  1cm-re  megáll.  A  PU1 

gombbal  lehet  a  funkciót  ki-  és  bekapcsolni,  amit  a  D2  LED 
jelez vissza. 

-  Rádió  távtanítás:  A  motorra  egy  meglévő  távirányítóval  lehet  egy  újabb  távirányítót 
feltanítani, ennek engedélyezését a D3 LED mutatja. A PU1 és 
PU2 egyszeri megnyomásával lehet a funkciót ki- és 
bekapcsolni. 

 
DIP2 funkciók: Nyitás és zárás irányú sebesség. 
 
- LD3 LED jelzi a zárási sebességet, változtatni a PU1 gombbal lehet 
- LD1 LED jelzi a nyitási sebességet, változtatni a PU2 gombbal lehet 
1 villanás ütemenként 50%, 2 villanás ütemenként 75% folyamatos fény 100% 
 
DIP3 funkció:Társasház funkció: 
DIP-ON nyitáskor nem fogad el másik nyitás parancsot 
DIP-OFF normál működés, nyitás alatt is meg lehet állítani 
 
DIP4 funkció:Energiatakarékos mód: 
DIP-ON energiatakarékos mód kikapcsolva 
DIP-OFF energiatakarékos mód bekapcsolva (ez a gyári alapbeállítás) 
 
DIP1+DIP2 funkció Bordásszíj tehermentesítés: 
Kapcsolja a DIP1+DIP2 kapcsolót ON állásba 
A LD1 LED villogása adja meg az értéket 1-4 ig. 1- minimum 4 maximum visszaengedés. 
A PU2 gombbal lehet az értéket változtatni. 
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Összes DIP funkció: Nyomva tartás funkció bekapcsolása: 
Kapcsolja az összes DIP-et ON-ba. 
PHOT bemenet zárás parancs, S.S. bemenet nyitás parancs lesz. A STOP bemenet 
megszakadása esetén megáll a motor. 
 
Rádió programozás: 
 
A rádiónak 64db távirányító tanítható fel 4 funkcióra. 
Nyomja le és tartsa lenyomva 1mp-ig a PU2 gombot, majd engedje el. 
A megnyomás pillanatában világítani fog a LED majd elalszik, ekkor engedje el a gombot! Ha 
nem lép be ismételje meg a műveletet. 
 
1-es villogás: rádió parancs tanítása teljes nyitásra-zárásra 
2-es villogás: rádióparancs tanítása részleges szellőztetés funkcióra (10cm-re) 
3-as villogás: rádióparancs tanítása lámpa felkapcsolás funkcióra 
A lámpa automatikusan lekapcsol 90mp után. 
4-es villogás: rádióparancs tanítása lámpa ki-be kapcsolásra. 
 
Az  LD1  LED  pulzálva  villog  1-et.  A  PU2-es  gombbal  tud  tovább  lépni  a  menüben,  röviden 
nyomja meg, ha funkciót akar váltani: 
 
Összes távirányító törlése: 
Nyomja le és tartsa lenyomva a PU2-es gombot legalább 15mp-ig. 
A három LED és a szervizfény sűrűn villog, ezzel törölte az összes kódot. 
 
Teljes törlés: 
Áramtalanítsa az eszközt. Nyomja le a PU1 és PU2 gombokat, majd adja rá a tápfeszültséget. 
Várjon amíg a három LED és a fény villogni nem kezd. A rendszer alaphelyzetbe állt. 
 
Potenciométerek: 
 
TCA Automatikus zárási idő beállítása: 
A tartomány 3-180 másodpercig terjed, amennyiben maximumra állítja (óramutató járásával 
megegyező irányba) nem lesz automatikus zárás. 
 
AMP erő küszöb beállítása: 
Kézzel megfogva a kaput, határozott erőt kifejtve álljon meg a mozgás, ezt tapasztalat útján 
állítsa be. 
Óramutató járásával megegyező irányba növelheti az erőt. 
Nyitás irányban megáll, zárás irányban megáll, és visszanyit kb. fél métert. 
Ezt a potmétert csak az AUTOSET tanulási folyamat lezajlása után állítsa be! 
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