
MC1 vezérlés

Felszerelés után ellenőrizd a végálláskapcsolók helyes bekötését, a motor
helyes forgási irányát. Ha belülről nézve a motor a kapu jobb oldalán van, akkor
nincs tennivalód. Ha bal oldalon van, akkor tedd ezt: Ha a motor végálláskapcsolóját
a zárási irány felé tolod, akkor az FCH LED kell, hogy kialudjon, ha a nyitási irány
felé tolod, akkor a FAP LED kell, hogy kialudjun. Ha nem így van, akkor cseréld fel a
6-os és 8-as, valamint az 5-ös és 7-es bekötési pontnál lévő vezetékeket.

A kapumotor/motoridő beprogramozása automata módban (teljes nyitás)

Kulcsold ki a motort, a kaput félig nyisd ki, majd kulcsold vissza. A SEL gombot
nyomogasd addig, amíg a PGM AUTO lámpa villogni kezd. Ezután nyomd meg és
tartsd is nyomva a SET gombot. A kapu zárni kezd (ha nem zár, hanem nyit, akkor
cseréld fel 6-8 és 5-7 számú bekötéseket). Tehát a kapu zárni kezd, majd kinyílik és
újra becsukódik magától. Ezalatt a SET gombot végig nyomva kell tartani. Ha
másodszor is bezárt a kapu, akkor a PGM AUTO lámpa egyfolytában világít és a
programozás kész, a SET gombot is elengedhetjük. A vezérlés ekkor úgy állította be
magát, hogy a nyitási végálláshoz és a zárási végálláshoz közelítve lelassít. Ha
valamiért nem akarunk lassítást vagy csak az egyik iárnyban szeretnénk, akkor kézi
módban kell a motoridő programozást elvégezni vagy tiltani kell a lassítást. Ezeket a
beállításokat lentebb találod.

A kapumotor/motoridő beprogramozása kézi módban (teljes nyitás)

A SEL gombot nyomogasd addig, amíg a T.MOT lámpa villogni kezd. Nyomd meg
egyszer a SET gombot és a motor nyitni kezd. Ha mégegyszer megnyomod a SET
gombot, akkor a motor elkezd lassítani. Ha nyitás irányban nem szeretnél lassítást,
akkor hagyd, hogy a végálláskapcsoló állítsa meg a motort.
Miután kinyílt és megállt a kapu, nyomd meg újra a SET gombot (ha nem állítottál be
lassítást, akkor kétszer) és a kapu zárni kezd. Ha mégegyszer megnyomod a SET
gombot, akkor a motor elkezd lassítani. Ha zárás irányban nem szeretnél lassítást,
akkor hagyd, hogy a végálláskapcsoló állítsa meg a motort. Ha a motor megállt és a
kapu bezáródott, nyomd meg a SET gombot egyszer (ha nem állítottál be lassítást,
akkor kétszer) és a programozás kész. A SET gomb helyett a távirányító gombját is
nyomogathatod, ha már fel van programozva.

Gyalogos vagy kiskapu funkció beprogramozása

Ennél a funkciónál a kapu nem nyílik ki teljesen, csak ameddig beállítjuk, - ahogy
akarjuk.
Ugyanúgy kell csinálni, mint a teljes nyitást (fentebb találod leírva), csak a SEL
gombbal a T.MOT.PED lámpáig kell léptetnünk. Ha a programozásnál a SET gomb
helyett a távirányító gombját szeretnéd használni, akkor előbb fel kell azt tanítani.
Ehhez a leírást lentebb találod.

Automata zárás

Ezzel a funkcióval be tudjuk állítani, hogy a kapu magától záródjon be. Ehhez a
funkcióhoz feltétlen használjunk fotocellát/infrasorompót. Ez az eszköz



megakadályozza a kapu bezáródását, ha valami/valaki a kapu útjában áll. Gyárilag
nincs beállítva automata zárás.
Ha be szeretnénk állítani, akkor vegyünk elő egy stopperórát, akár a telefonon, majd
a SEL gombot nyomogassuk addig, amíg a T.PAUSA lámpa villogni kezd. Ezután
nyomjuk meg a SET gombot és engedjük el. A led most gyorsan viilog és elkezdi
számolni a másodperceket, azt az időt, ami után magától be fog záródni. Maximum
4 percet tudunk beállítani. Miután letelt az idő, amit be szeretnénk állítani, nyomjuk
meg újra a SET gombot, a T. PAUSA lámpa égve marad és az automata zárás be
van programozva.

Ha az automata zárás funkciót ki akarjuk iktatni, akkor a SEL gombal addig
léptessünk, amíg a T.PAUSA lámpa villogni nem kezd. Ekkor gyors egymásutánban
(2 másodpercen belül) nyomjuk meg kétszer a SET gombot. A T.PAUSA lámpa
ekkor elalszik és az automata zárás nem működik.

Az automata zárás funkcióra épül a "Kövess" funkció. Ekkor a beállított időtől
függetlenül bezár a kapu, miután a fotocellán áthaladást érzékel. Bővebb leírás a
következő bekezdésben.

Automata zárás - Kövess funkció

Ha ezt a funkciót bekapcsoljuk, akkor az automata zárásnál beállított időtől
függetlenül bezár a kapu, miután a fotocellán áthaladást érzékel. Tegyük fel például,
hogy az automata zárást beállítottuk 2 percre. Kinyitjuk a kaput és 2 perc múlva be
fog záródni magától. Viszont ha a "Kövess" funkciót bekapcsoljuk, és a 2 perc letelte
előtt áthaladunk a kapun, akkor a vezérlés ezt érzékeli és 5 másodperc múlva
bezárja a kaput.
Bekapcsolása: Nyomjuk a SET gombot 5 másodpercig, ekkor belépünk az
almenübe és a T.MOT PED és a T:PAUSA lámpák felváltva fognak villogni. Ezután
a SEL gombot addig nyomogassuk, amíg az T.MOT lámpa el nem kezd villogni.
Ekkor nyomjuk meg egyszer a SET gombot, lámpa világítani fog és ezzel a funkciót
aktiváltuk. Kb. 20 másodperc múlva a felső két lámpa villogása abbamaradt és a
vezérlés kilépett a programozásból. Ezt várjuk meg és csak ezután működtessük a
kaput. Ha ki akarjuk kapcsolni ezt a funkciót, akkor ugyanezt a folyamatot kell
megcsinálni. Gyárilag egyébként ez a funkció nincs bekapcsolva. Ezt a funkciót csak
akkor tudjuk beállítani, ha az alap automata zárás funkció (T.PAUSA) már be van
állítva.

Lassítás tiltása

Gyárilag a lassítás funkció engedélyezve van. Ha tiltani akarjuk a lassítást, akkor azt
így tehetjük meg: Nyomjuk a SET gombot 5 másodpercig, ekkor belépünk az
almenübe és a T.MOT PED és a T.PAUSA lámpák felváltva fognak villogni. Ezután
a SEL gombot addig nyomogassuk, amíg a LAMP.CORT lámpa el nem kezd
villogni. Ekkor nyomjuk meg egyszer a SET gombot, lámpa világítani fog és ezzel a
lassítást letiltottuk. Kb. 20 másodperc múlva a felső két lámpa villogása abbamaradt
és a vezérlés kilépett a programozásból. Ezt várjuk meg és csak ezután
működtessük a kaput. Ha ki akarjuk kapcsolni ezt a funkciót, akkor ugyanezt a
folyamatot kell megcsinálni. Gyárilag egyébként ez a funkció nincs bekapcsolva. 



Motorerő beállítása

A motor erejét a vezérlésen található VR1 potméterrel tudjuk növelni vagy
csökkenteni. A potmétert az óramutató járásával megegyező irányba tekerve
növeljük a motor erejét, az óramutató járásával ellentétes irányba tekerve
csökkentjük a motor erejét.

Lassítás alatti motorerő beállítása

Lehetőség van arra, hogy a lassítás alatti motorerőt növeljük vagy csökkentsük. 6
fokozatban tudjuk beállítani azt, hogy a lassítás alatt milyen erővel működjön a
motor. Gyárilag a 3-as fokozat van beállítva. Ha változtatni akarunk, akkor azt így
tehetjük meg: Nyomjuk a SET gombot 5 másodpercig, ekkor belépünk az 1-es
almenübe és a T.MOT PED és a T.PAUSA lámpák felváltva fognak villogni. Ezután
ismét nyomjuk meg a SET gombot 5 másodpercig, ekkor belépünk a 2-es almenübe
és a T.MOT PED és a T.PAUSA lámpák felváltva és egyszerre is fognak villogni.
Most tudjuk állítani a lassításkori motorerőt. Minél több lámpa világít, annál erősebb
a lassítás. Tehát ha csak a CODE lámpa világít, akkor a leggyengébb, 1-es
fokozatban vagyunk, ha azonban a T.MOT lámpa és az alatta lévő összes lámpa is
világít, akkor a legerősebb, 6-os fokozatban vagyunk. A kívánt fokozatot a SEL
gombbal tudjuk kiválasztani. Miután kiválasztottuk, nyomjuk meg a SET gombot. 30
másodperc múlva a felső két lámpa villogása abbamaradt és a vezérlés kilépett a
programozásból. Ezt várjuk meg és csak ezután működtessük a kaput.

Fék funkció, azonnali megállás

Ha ezt a funkciót bekapcsoljuk, akkor megállásnál a vezérlés egy rövid ideig az
addig mozgással ellentétes irányú áramimpulzust ad a motornak, amitől az
késlekedés, kifutás és visszagurulás nélkül azonnal megáll. Ez hasznos funkció, ha
például a kapu egy lejtőn mozog.
Bekapcsolása: Nyomjuk a SET gombot 5 másodpercig, ekkor belépünk az
almenübe és a T.MOT PED és a T:PAUSA lámpák felváltva fognak villogni. Ezután
a SEL gombot addig nyomogassuk, amíg a CODE.PED lámpa el nem kezd villogni.
Ekkor nyomjuk meg egyszer a SET gombot, lámpa világítani fog és ezzel a funkciót
aktiváltuk. 30 másodperc múlva a felső két lámpa villogása abbamaradt és a
vezérlés kilépett a programozásból. Ezt várjuk meg és csak ezután működtessük a
kaput. Ha ki akarjuk kapcsolni ezt a funkciót, akkor ugyanezt a folyamatot kell
megcsinálni. Gyárilag egyébként ez a funkció nincs bekapcsolva.

Távirányító funkciók, távirányító feltanítás

Távirányító betanítása nagykapu nyitásra

A SEL gombot addig nyomogasd, amíg a CODE lámpa villogni kezd. Ekkor a
távirányító betanítani kívánt gombját nyomjuk meg. Ha a CODE lámpa folyamatosan
világít, akkor a tanítás sikeres. Ha a CODE lámpa gyorsan kezd villogni, akkor
valami nem jó, ekkor csináljuk meg újra a műveletet. Ha az első bekapcsolás után
már világít a CODE lámpa, akkor elképzelhető, hogy gyárilag már fel vannak
programozva a távirányítók.



Távirányító betanítás kiskapu/gyalogos funkció nyitásra

A SEL gombot addig nyomogassuk, amíg a CODE PED lámpa villogni kezd. Ekkor a
távirányító betanítani kívánt gombját nyomjuk meg. Ha a CODE PED lámpa
folyamatosan világít, akkor a tanítás sikeres.  Ha a CODE lámpa gyorsan kezd
villogni, akkor valami nem jó, ekkor csináljuk meg újra a műveletet.

Távirányító kódok törlése

A SEL gombot addig nyomogassuk, amíg a CODE lámpa villogni kezd. Ekkor
nyomjuk meg a SET gombot 10 másodpercig.. A CODE lámpa elalszik és az összes
távirányító kód törölve lett. Ezt a műveletet ismételjük meg a CODE PED. lámpánál
is.

Nyit-Stop-Zár vagy Automata működtetés

Nyit-Stop-Zár: A távirányító gombját megnyomva a kapu nyitni vagy zárni kezd, amíg
el nem éri a végálláskapcsolót vagy a beállított motoridő le nem telik. Ha eközben
megnyomjuk a gombot, akkor a motor leáll. Újbóli gombnyomásra a kapu az
ellenkező irányba indul el.

Automata: A távirányító gombját megnyomva a kapu nyitni vagy zárni kezd, amíg el
nem éri a végálláskapcsolót vagy a beállított motoridő le nem telik. Ha eközben
megnyomjuk a gombot, a kapu megáll és azonnal az ellenkező irányba indul.

A gyári beállítás a Nyit-Stop-Zár.

Változtatás az 1. almenüben lehetséges. A SET gombot nyomjuk 5 másodpercig,
ekkor a T.MOT és a T.PAUSA lámpa felváltva villog. Ha a CODE PED. lámpa
világít, akkor az Automata funkció van engedélyezve. Ha a CODE PED. lámpa nem
világít, akkor a Nyit-Stop-Zár funkció van engedélyezve. Átállításhoz léptessen a
SEL gombbal a CODE PED lámpához, majd a kívánt funkciót a SET gomb
megnyomásával tudjuk beállítani. A műveletre beállítására 30 másodperc áll
rendelkezésre, utána a vezérlőegység visszatér a főmenübe.

Ha azt akarjuk, hogy a kapu csak folyamatos gombnyomásra működjön

Ebben az esetben a kapu csak addig mozog, amíg a távirányító gombja nyomva
van. Ezt a funkciót a következő módon tudjuk bekapcsolni: Nyomjuk a SET gombot
5 másodpercig, ekkor belépünk az almenübe és a T.MOT.PED és a T.PAUSA
lámpák felváltva fognak villogni. Ezután a SEL gombot addig nyomogassuk, amíg az
INB.CMD.AP lámpa el nem kezd villogni. Ekkor nyomjuk meg egyszer a SET
gombot, lámpa világítani fog és ezzel a funkciót aktiváltuk. 30 másodperc múlva a
felső két lámpa villogása abbamaradt és a vezérlés kilépett a programozásból. Ezt
várjuk meg és csak ezután működtessük a kaput. Ha ki akarjuk kapcsolni ezt a
funkciót, akkor ugyanezt a folyamatot kell megcsinálni. Gyárilag egyébként ez a
funkció nincs bekapcsolva.



Távirányító feltanítás a motorburkolat levétele nélkül

Amennyiben a későbbiekben nem szeretnénk a motor burkolatát leszedni az új
távirányítók feltanításához, akkor beállíthatjuk a "Távtanítás" funkciót. Ekkor, ha új
távirányítót szeretnénk felprogramozni, először is megnyomjuk a régi távirányítón 11
másodpercig azt a gombot, amivel a kaput eddig működtettük. Ilyenkor a vezérlés
belép a tanító módba. Ezután az új távirányítón 1 másodpercig nyomva tartjuk azt a
gombot, amivel a kaput szeretnénk majd működtetni. 10 másodperc elteltével a
vezérlés kilép a Távtanítás funkcióból. Gyárilag a Távtanítás funkció nincs
bekapcsolva, ezt a következő módon tehetjük meg: Nyomjuk a SET gombot 5
másodpercig, ekkor belépünk az almenübe és a T.MOT PED és a T:PAUSA lámpák
felváltva fognak villogni. Ezután a SEL gombot addig nyomogassuk, amíg a T:MOT
lámpa el nem kezd villogni. Ekkor nyomjuk meg egyszer a SET gombot, lámpa
világítani fog és ezzel a funkciót aktiváltuk. 30 másodperc múlva a felső két lámpa
villogása abbamaradt és a vezérlés kilépett a programozásból. Ezt várjuk meg és
csak ezután működtessük a kaput. Ha ki akarjuk kapcsolni ezt a funkciót, akkor
ugyanezt a folyamatot kell megcsinálni.

Társasház funkció

Ha ezt a funkciót aktiváljuk, akkor nyitás közben és az automata zárási idő alatt a
kapumotor nem fogad el parancsot. Tehát nyitás közben nem lehet a kaput
megállítani és becsukódni majd csak az automata zárási idő letelte után fog.
Gyárilag ez a funkció nincs bekapcsolva, aktiválni az alábbi módon tudjuk:
Nyomogassuk a SEL gombot addig, amíg az INB.CMD.AP led villogni nem kezd.
Ezután nyomjuk meg egyszer a SET gombot, a led égve marad és a funkció
aktiválva van. A funkciót kikapcsolni ugyanígy tudjuk.

Kertvilágítás, villogó

A vezérlés 3-as és 4-es kimenetére lámpát vagy villogót tudunk csatlakoztatni.
Háromféle módon tudjuk működtetni az ide csatlakoztatott eszközt:

Nyitás közben Automata zárási Zárás közben Zárás után 3 percig
idő letelte alatt

1   Működik                       Nem működik                    Működik                       Nem működik
2   Működik                          Működik                          Működik                       Nem működik
3   Működik                          Működik                          Működik                       Működik

1-es variáció bekapcsolása: Gyárilag ez a funkció van bekapcsolva. Ha ez a funkció
aktív, akkor a LAMP/CORT lámpa nem kell, hogy világítson. Ha világít, akkor a 2-es
vagy 3-as variáció már be van kapcsolva. Ha mégis az 1-es, gyári variációt akarjuk
aktiválni, akkor nyomogassunk a SEL gombot addig, amíg a LAMP/CORT lámpa el
nem kezd villogni. Ekkor egyszer nyomjuk meg a SET gombot, a LAMP/CORT
lámpa elalszik és az 1-es funkció aktiválva van.

2- es variáció bekapcsolása: Nyomogassunk a SEL gombot addig, amíg a
LAMP/CORT lámpa el nem kezd villogni. Ekkor egyszer nyomjuk meg egyszer a
SET gombot, a LAMP/CORT lámpa égve marad  és a 2-es funkció aktiválva van.



3-as variáció bekapcsolása:  Nyomogassunk a SEL gombot addig, amíg a
LAMP/CORT lámpa el nem kezd villogni. Ekkor a SEL gombot nyomjuk meg ismét
és tartsuk is nyomva, amíg a LAMP/CORT lámpa gyorsan villogni kezd. Most
engedjük el a SEL gombot és a LAMP/CORT lámpa továbbra is gyorsan villog.
Várjuk meg, amíg a villogás abbamarad és ezzel a 3-as funkció már be is van
programozva.

Időzített, programozott nyitás-zárás

A kisfeszültségű 3-4-es bekötési pontokhoz tudunk időkapcsolót csatlakoztatni.
Ekkor pontosan be tudjuk állítani, hogy mikor nyisson ki és zárjon be a kapu
automatikusan.
Például: Ha beprogramozod, hogy az időkapcsoló reggel 8 és délután 4 között
működjön, akkor ez idő alatt az áramkört zárja az időkapcsoló és a kapu 8 és 4
között folyamatosan nyitva lesz. 4 után az időkapcsoló kikapcsol, az áramkör
megszakad és a kapu az automata zárási idő letelte után becsukódik. Ehhez fontos,
hogy automata zárást állítsunk be.
Természetesen az időkapcsolón tetszőleges nyitási és zárási időt tudunk beállítani.

Reset, a gyári beállítások visszaállítása

A gyári beállításokat az alábbi módon tudjuk visszaállítani: Nyomjuk meg a SEL és
SET gombokat egyszerre 10 másodpercig. Ekkor az összes lámpa felvillan majd
elalszik. Ezzel megtörtént a gyári beállítások visszaállítása.

Bemenetek-kimenetek a vezérlésen

CN1 (Hálózati feszültség)
1: tápellátás, 230V fázis
2: tápellátás, 230V nulla
3: villogó, 230V nulla
4: villogó, 230V fázis
5: Motor nyitó kimenet, a kondenzátor egyik bekötése
6: Közös pont
7: Motor záró kimenet, a kondenzátor egyik bekötése

CN2 (Kisfeszültség)
1: 24VAC kimenet (6W max)
2: 24VAC kimenet (GND/COM)
3: Kulcsos kapcsoló vagy nyomógom bemenet, nyit-zár, (NA)
4: Közös pont
5: Biztonsági eszközök bemenet (pl. fotocella, élvédelem) (NC)
6: Nyitó irányú végálláskapcsoló (NC)
7: Közös pont
8: Záró irányú végálláskapcsoló (NC)
9: Antenna, árnyékolás (50 ohmos koax kábel)
10: Antenna jel


