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ВНИМАНИЕ: след аварийно изключване, първият степ-

бай-степ сигнал, подаден към контролният блок ще бъде 

команда „ЗАТВОРИ”  (виж „Проверка на свързванията”) 
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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ 
 

Производител: Automatismi Benincà SрА. 

Адрес: Via Capitello, 45- 36066 Sandrigo (VI)- Italia 

 

Декларира, че: контролен блок СР.BN 

Отговаря на условията на Директивите СЕ: 

Директива за електромагнитна съвместимост 89/336/СЕЕ, 93/68/СЕЕ. 

Директива за ниско напрежение 73/23/СЕЕ, 93/68/СЕЕ. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
Това указание е написано за използване от квалифицирани монтажници. 

Нищо от информацията в това указание не е предназначено за крайният потребител. 

Запазете това указание за по-нататъшна употреба 
Техникът трябва да снабди ползвателят с информация за работа степ-бай-степ, както и за действията в случай на повреда. 

Предвидете монтирането на един многополюсен ключ с разстояние между контактите равно, или по-голямо от 3 мм в 

захранващата верига. 
Убедете се че електрическата система има прекъсвач против претоварване по ток. 

Някои указания за монтаж изискват заземяване на крилото, в съответствие с действащите правила. 

Електрическата инсталация и оперативната логика трябва да съответстват на действащите правила. 
Захранванията с различно напрежение трябва да бъдат физически разделени, или изолирани съответно с допълнителна изолация 

от най-малко 1 мм. 

Закрепете допълнително захранващите кабели в близост до клемореда. 
По време на монтаж, поддръжка и поправка, прекъснете захранването преди да отворите капака за достъп до електрически части.  

Проверете отново всички свързвания преди включване на захранването. 
Неизползваните НЗ входове трябва да бъдат замостени. 

Описанията и скиците/фигурите в това указание не са задължителни 

Оставяйки основните характеристики на продуктът непроменени, производителят си запазва правото да модифицира същият от 

техническа, дизайнерска или търговска гледна точка, без това да е задължително отразено в настоящето указание. 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 

Захранване на контролния блок        24 V dc  

Захранване                   230 V ac, 50/60 Hz или115 V ac  50/60 Hz, в зависимост от варианта 

Изходящо захранване                         1/2 мотора на 24 V dc 

Максимална мощност на мотор        120/120W 

Изходящо захранване за аксесоари  24 V dc 500 mА максимум 

Степен на защита                                IP 54 

Работна температура                          -20 /+70 º C 

Радиоприемник  вграден на 433.92 MHz (за ролинг код или програмируем + ролинг код) 

Брой на дистанционни                       64 

 

 



ОКАБЕЛЯВАНЕ 

Окабеляването, показано на фиг. 1 е описано по-долу: 

Клема № Функция Описание 

1-2 Мотор 1 Съединяване, мотор 1: 24VDC 120 W максимум 

3-4 Мотор 2 Съединяване, мотор 2 24VDC 120  W максимум 

5-6 Мигаща 

светлина 

Съединяване1 мигаща светлина 24VDC 15 W максимум 

7-8 Lock Изход 12 VDC/10 W захранване за електрическа ключалка (7:0V; 8:+12V) 

9-10 SCA/SRL Нормално отворен (НО) контакт без напрежение. Контролира се от 

логиките: „2°Ch Radio” (Втори радиоканал) и “SRL”. 

С логика „2
nd

 Radio Channel”: ON – активен изход като втори радиоканал 

С логика „2
nd

 Radio Channel”: OFF : 

- При SRL логика On : контакт за управление на сервизна лампа 

- При SRL логика Off: контакт за “SCA” индикатор за отворена врата 

11-12 24 V ac /dc Изход, захранване на аксесоари 24VАC/ 0.5 А максимално 

ВАЖНО: Ако е монтирана платка за заряд на батерии СВ.24V, изходът 

(при изключено основно захранване) има 24V поляризирано напрежение. 

Осигурете правилното свързване на устройствата (например 11:+24Vdc/ 

12:-0V dc)  

13-25 COM Общ за крайни изключватели и всички контролни входове 

14 SWO1 Вход краен изключвател ОТВОРЕНО, мотор 1(Нормално затворен (НЗ)  

контакт) 

15 SWC1 Вход краен изключвател ЗАТВОРЕНО, мотор 1(НЗ  контакт) 

16 SWO2 Вход краен изключвател ОТВОРЕНО, мотор 2(НЗ  контакт) 

17 SWC2 Вход краен изключвател ЗАТВОРЕНО, мотор 2(НЗ контакт) 

18 PHOT Вход, фотоклетки активни в двете фази – отваряне и затваряне 

19 PHOT С Вход, фотоклетки активни само във фаза затваряне (НЗ контакт) 

20 STOP Вход, бутон СТОП (НЗ контакт) (НЗ контакт) 

21 OPEN Вход, бутон ОТВОРИ (НО контакт) 

22 CLOSE Вход, бутон ЗАТВОРИ (НО контакт) 

23 PED Вход, бутон за използване от пешеходци (НО контакт), той управлява 

отварянето на мотор 1 

24 Step-by-

Step 

Вход, бутон стъпка по стъпка (НО контакт) 

25 COM Общ за всички контролни входове 

26-27 BAR Вход, контакт на чувствителен ръб (НЗ контакт) 

Съпротивителен ръб: джъмпер “DAS “ е затворен 

Механичен ръб: джъмпер “DAS “ е отворен 

Когато ръбът е активиран, движението на вратата се спира и се връща  за 

около 3 секунди 

30-31 Antenna Съединяване към платката на вградения радиоприемник (30-сигнал/ 31 

оплетка)  

JF1-JF2 24VAC/dc Вход, 24VАC/ 24VDC захранване 

Ако се използват буферни батерии, присъединете платката СВ.24V(която 

е като опция) както е указано в схемата 

 

 

ПРОГРАМИРАНЕ 

Програмирането на различните функции на контролният блок се извършва от екрана с 

течни кристали на контролния блок, като се настройват желаните стойности от 

програмното меню, описано по-долу. 

Менюто с параметрите Ви дава възможност да придадете цифрова стойност на 

функцията по същият начин, както настройката с регулиращ тример. 



Менюто на логиките Ви дава възможност да активирате и деактивирате функцията по 

същият начин, както с дип-суичове. 

Други специални функции следват менюто на параметрите и на логиките, и могат да 

бъдат променени в зависимост от вида на осъществения контролният блок или софтуер. 

 

ДОСТЪП ДО ПРОГРАМИРАНЕ 

 

1 – Натиснете бутон <PG>, екранът показва първото меню, Параметри “PAR”. 

2 – С бутон <+> или <-> изберете менюто, което искате (PAR>>LOG>>NMAN>>RES>>) 

3 – Натиснете бутон <PG>, екранът показва първата налична функция от менюто. 

4 – Чрез бутон <+> или <->, изберете функцията, която желаете. 

5 - Натиснете бутон <PG>, екранът показва стойността на която е настроена избраната 

функция. 

6 - Чрез бутон <+> или <->, изберете стойността, която искате за тази функция. 

7 - Натиснете бутон <PG>,екранът показва запис “PRG”, което означава, че 

програмирането е приключило. 

БЕЛЕЖКИ: 

Едновременното натискане на бутони <+> и <-> извън менюто на функциите, Ви 

позволява да се върнете към предишното меню, без да правите каквито и да са промени. 

Задръжте натиснат бутон <+> или бутон <->, за да ускорите нарастването / намаляването 

на стойността. 

След като изчака 30 секунди, контролният блок изключва програмирането и екрана. 

Когато управлението се включва, версията на софтуера се изписва за около 5 секунди 

Едновременното натискане на бутони <+> и <->, когато екранът е изключен, показва 

софтуера на напуснатата платка. 

Задръжте натиснат бутон <+> или бутон <->, за да ускорите нарастването / намаляването 

на стойността. 

 

 

 

ПАРАМЕТРИ, ЛОГИКИ И СПЕЦИАЛНИ ФУНКЦИИ 

 

Таблиците по-долу описват наличните индивидуални функции в контролния блок. 

 

МЕНЮ ФУНКЦИЯ МИН.-МАКС. 

(НАСТРОЙКА) 

БЕЛ. 

tcR Време за автоматично затваряне. Активно само с 

логика “TCA”=ON. 

В края на зададеното време, контролния блок 

задейства маневра по затваряне. 

1-240 (40 сек.)  

tП1 Работно време, мотор 1. Работното време се настройва 

при нормална скорост на мотор 1 през фаза на 

отваряне и затваряне. Виж глава “Настройване 

скоростта на крилото на вратата”. 

Чрез настройване времето на 0, действието е за около 

2 секунди с максимална скорост, след което 

движението продължава с намалена скорост за целият 

ход на двигателя. 

0-180 (5сек)  

tП2 Работно време, мотор 2. Работното време се настройва 

при нормална скорост на мотор 2 през фаза на 

отваряне и затваряне. Виж глава “Настройване 

0-180 (5сек)  
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скоростта на крилото на вратата”.  

Чрез настройване времето на 0, действието е за около 

2 секунди с максимална скорост, след което 

движението продължава с намалена скорост за целият 

ход на двигателя. 

tPEd Настроено е частично отваряне от мотор 1 (функция 

пешеходен вход).  

Ако логиката NOLS=OFFF, отварянето ще бъде 

винаги 100 %, независимо от зададената стойност на 

отваряне 

Ако ТМ1< 5 секунди, отварянето винаги ще бъде     

100 %, независимо от зададената стойност на отваряне 

25-50-75-100 

(50%) 

 

tSLd Продължителност на спиране. Настройте една 

стойност, който трябва да бъде по-висока от 

спирането. Виж глава “Настройка на скорост”. 

1 – 30 (15 сек.)  

PПo1 Работата на устройството за препятствие* 

(амперметричен датчик) е настроена за фаза отваряне, 

при нормална скорост - мотор 1  

1-99 (50%)**  

PПс1 Работата на устройството за препятствие* 

(амперметричен датчик) е настроена за фаза затваряне, 

при нормална скорост - мотор 1 

1-99 (50%)**  

Pпo2 Работата на устройството за препятствие* 

(амперметричен датчик) е настроена за фаза отваряне, 

при нормална скорост - мотор 2 

1-99 (50%)**  

PПс2 Работата на устройството за препятствие* 

(амперметричен датчик) е настроена за фаза затваряне, 

при нормална скорост - мотор 2 

1-99 (50%)**  

tdПo Време на закъснение на мотор 2 при отваряне 

Регулирайте времето за закъснение на мотор 2 при 

отваряне, съобразявайки се с мотор 1. 

0 – 15 (2 сек.)  

tdПc Време на закъснение на мотор 1 при затваряне 

Регулирайте времето за закъснение на мотор 1 при 

отваряне, съобразявайки се с мотор 2. 

0 – 40 (3 сек.)  

tLoc Електрическа ключалка – време за задействане.  0 – 5 (2 сек.)  

SLd5 Скоростта на мотора по време на спиране е 

настроена.Стойностите са представени в проценти, 

спрямо нормалната скорост на работа. 

20 – 99 (50)**  

PSo1 Работата на устройството за препятствие* 

(амперметричен датчик) е настроена за фаза отваряне, 

при намалена скорост - мотор 1  

1-99 (50 %)**  

PSc1 Работата на устройството за препятствие* 

(амперметричен датчик) е настроена за фаза затваряне, 

при намалена скорост - мотор 1 

1-99 (50 %)**  

PSo2 Работата на устройството за препятствие* 

(амперметричен датчик) е настроена за фаза отваряне, 

при намалена скорост - мотор 2 

1-99 (50 %)**  

PSc2 Работата на устройството за препятствие* 

(амперметричен датчик) е настроена за фаза затваряне, 

при намалена скорост - мотор 2 

1-99 (50 %)**  

 

*ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕПРАВИЛНАТА НАСТРОЙКА НА ТЕЗИ ПАРАМЕТРИ 

МОЖЕ ДА ПРЕДИЗВИКА ОПАСНА СИТУАЦИЯ. СЪГЛАСУВАЙТЕ С 

ДЕЙСТВАЩИТЕ РАЗПОРЕДБИ! 



**1: Максимална чувствителност – 99: минимална чувствителност 

 

 

 

 
МЕНЮ ФУНКЦИЯ ON - OFF 

(НАСТРОЙКА) 

БЕЛ. 

tcR Разрешава или забранява автоматично затваряне 

On: разрешено автоматично затваряне 

Off: забранено автоматично затваряне 

(ON)  

1bL Разрешава или забранява функция жилищен блок 

On: разрешена функция жилищен блок 

Off: забранена функция жилищен блок 

(OFF)  

ScL Разрешава или забранява бързо затваряне 

On: разрешено бързо затваряне. При отворена врата, или в 

процес на отваряне, задействането на фотоклетките води до 

автоматично затваряне след 3 секунди.Действа само когато 

ТСА е в положение  ON. 

Off: забранено бързо затваряне 

(OFF)  

SLd Разрешава или забранява забавяне 

On: забавянето е в действие 

Off: забавянето е изключено 

Ако логиката NOLS=ON, спирането не може да се изключи 

(ON)  

PP Избира начин на работа за бутона “стъпка по стъпка” 

On: Действие: ОТВОРЕНО>ЗАТВОРЕНО> ОТВОРЕНО> 

Off: Действие: ОТВОРЕНО>СТОП>ЗАТВОРЕНО>СТОП> 

(OFF)  

PrE  Разрешава или забранява предварително мигане 

On: разрешено предварително мигане. Мигането се 

активира 3 секунди преди моторът да тръгне. 

Off: забранено предварително мигане. 

(OFF)  

blco Заключваща функция в отваряща фаза разрешена или не 

On: разрешена заключваща функция. Само при логика 

NOLS=OFF. След задействането на крайния изключвател 

за отваряне, контролният блок забавя спирането за около 

0.5 секунди, така че да позволи по-добро спиране на 

крилото на вратата в стоперите 

Off: забранена заключваща функция 

(OFF)  

blcc Заключваща функция в затваряща фаза разрешена или не 

On: разрешена заключваща функция. Само при логика 

NOLS=OFF. След задействането на крайния изключвател 

за затваряне, контролният блок забавя спирането за около 

0.5 секунди, така че да позволи по-добро спиране на 

крилото на вратата в стоперите 

Off: забранена заключваща функция 

(ON)  

cloc Избира начинът за ползване на входа ОТВОРИ 

On: вход ОТВОРИ с функция ЧАСОВНИК 

Да се използва за съединяване към таймер за избиране 

време за отваряне / затваряне. (Контакт ЗАТВОРЕН – 

вратата отваря, контакт отворен – нормално действие). 

Off: вход ОТВОРЕНО с функция ОТВОРИ 

(OFF)  

htr Разрешава или забранява функцията “Непрекъснато 

натискане” 

On: Работа при непрекъснато натискане. 

Бутоните ОТВОРИ / ЗАТВОРИ трябва да бъдат натискани 

непрекъснато по време на цялото придвижване. Когато 

входът СТОП отвори, моторът спира. Всички предпазни 

входове са изключени 

Off: Автоматично действие 

(OFF)  

ПLoc Избира типа на използваната електрическа ключалка (OFF)  
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On: Магнитна електрическа ключалка, нормално захранване 

12 V ас/ 0.5 мА. 

Преди всяко отваряне, захранването се прекъсва за времето 

зададено от параметъра TLOC  

Off: Електрическа ключалка с език, нормално не е 

захранена. 

Преди всяко отваряне, се подава захранване 12 V ас/ 0.5 мА 

за времето зададено от параметъра TLOC 

1Пot Избира кой от двата моторите да се задейства 

On: Работи само мотор 1 

Off: И двата мотора работят 

(OFF)  

noL5 Начинът  на работа на датчика по ток се избира от това дали 

са предвидени крайни изключватели или не. 

On: Не са предвидени крайни изключватели. По време на 

TSLD, активирането на амперметричният датчик се счита от 

контролният блок като краен изключвател и спира мотора. 

Бележка: За да се използва тази функция, затворете 

контактите на крайните изключватели с джъмпери. 

Off: Предвидени са крайни изключватели. Задействането на 

датчикът по ток се приема от контролния блок като наличие 

на препятствие в областта на движение на вратата. Подобно 

на задействането на предпазния ръб, изпраща се 

управляващ сигнал за спиране и обръщане на движението за 

около 3 секунди  

(OFF)  

SFrL Разрешава или не работата на спомагателната светлина на 

изходи 9-10. 

On: при всяко движение, контактът се затваря за около 90 

секунди. За управление на светлината се използва 

спомагателно реле  (24 Vdc/ 500 Ω минимално). 

Off: изходът има функция SСA, отворена врата LED: 

отворен контакт при затворена врата, мигаща светлина при 

движение на вратата, затворен контакт при отворена врата. 

Вижте електрическата схема. 

(OFF)  

hAП Разрешава или не функцията за обръщане на движението.  

On: Функция разрешена. Преди всяко отваряне или 

затваряне, контролният блок подава движение от 2 секунди 

в обратна посока, за да се улесни освобождаването на 

електрическата ключалка. 

Off: Функцията е забранена 

(OFF)  

2ch Вторият радиоканал е разрешен или не на клеми 9/10 

On: Изводи 9/10 са настроени за втори радиоканал.  

Логиката SЕRL трябва да бъде поставена на OFF 

Off: Изводи 9/10 могат да бъдат настроени като SCA или 

като допълнителна светлина. 

(OFF)  

 

МЕНЮ ФУНКЦИЯ 

nПRn Показва общият брой цикли (отваряне +затваряне) изпълнени от 

автоматиката. Когато бутон <PG> бъде натиснат за първи път, той 

показва първите 4 цифри, при второ натискане показва последните 

4 цифри. Пример <PG> 0012>>><PG> 3456 = 123 456 цикъла 

rES Нулиране на контролният блок. ВНИМАНИЕ: Тази операция връща 

контролният блок към зададените фабрично стойности. 

С първото натискане на бутон <PG> буквите RES започват да 

мигат, второто натискане на бутона <PG> нулира контролния блок. 

Бележка:Кодовете на запаметените дистанционни не се изтриват от 

паметта на приемника 

 



НАСТРОЙВАНЕ СКОРОСТТА НА ПОРТАЛА 

 

 
 

 

 

Фигурата по-горе показва развитието в хода на скоростта на портала (ос V), при 

изменение на  времето (ос Т). 

Диаграмата е валидна и за двете фази – отваряне и затваряне и за двата мотора. 

Ако (СТАРТ) управление е подадено, вратата/портала започва да се движи със 

стандартна скорост. 

В тази фаза, моментът се настройва в зависимост от параметрите РМО1/РМО2 за фазата 

на отваряне, и параметрите РМС1/РМС2 за фазата на затваряне. 

Тогава за цялото време крилото продължава своя ход за цялото време с нормална 

скорост, настроена от параметрите ТМ1/ТМ2. 

Спирането започва за продължителността, настроена от параметъра TSLD. 

Скоростта на спиране се настройва с параметъра SDLS. 

Преди да свърши времето TSLD, крилото трябва да задейства крайният изключвател за 

затваряне или механическия стоп (датчикът по ток). 

За постигане на точна настройка на параметъра, постъпете както следва: 

 
- Уверете се, че, че NOLS логика е правилно настройка в зависимост от това дали се 
използват или не крайни изключватели. 
- Изключете бавния ход (SLD = OFF). 
- Измерете времето, необходимо за отваряне на вратата. (пр.=12s); 
- Задайте на TM1/TM2 стойност = измерената – желания бавен ход. (пр.8s=12s-4s); 
- Задайте на TSLD стойност, по-голяма от желания бавен ход (пр.=9s=4s+5s);. 
- Включете бавния ход (SLD = ON). 
- Ако няма крайни изключватели (NOLS=ON), механичните стопове на вратата по време 
на бавния ход трябва да задействат датчика по ток. Ако двигаателя продължава да 
работи - намалете стойността на съответния параметър PSC1 или PSC 2 или PSO1 или 
PSO 2. 

 

 

КАК ДА БЪДАТ ЗАПОМНЕНИ КОДОВЕТЕ НА ДИСТАНЦИОННИТЕ В 

ПАМЕТТА НА ПРИЕМНИКА 

 

Контролният блок и снабден с един вграден три-канален радио модул на честота 433.92 

MHz, който е в състояние да запомни до 512 дистанционни с ролинг код или1 с остоянен 

код. 

Типът на дистанционното може да бъде избран от джъмпер В: 

- Когато джъмпера е затворен – се запомня само ролинг код  

- Когато джъмпера е отворен, може да се запомнят и двата вида код. 

За да запомните кода на предавателя / дистанционното, използвайте следната 

последователност: 



1. Натиснете бутон Р на платката на приемника 

2.  Светодиода ще светне с червена светлина за около 3 секунди, след което изгасва и 

светва отново. Ако кода на дистанционното трябва да бъде запомнен в първия 

канал на приемника (функция Степ-бай-Степ), в интервал до 5 секунди натиснете 

бутона на дистанционното което искате да запомните. 

3. Ако натиснете бутон Р на приемника пак, светодиода ще светне в зелена светлина 

за около 3 секунди, след което изгасва и светва отново. Ако кода на 

дистанционното трябва да бъде запомнен във втория канал на приемника (изходи 

9/10), в интервал до 5 секунди натиснете бутона на дистанционното което искате 

да запомните.  

4. Ако натиснете бутон Р на приемника пак, светодиода ще светне в оранжева 

светлина за около 3 секунди, след което изгасва и светва отново.Ако в паметта 

трябва да бъде запомнен предавател / дистанционно с функция пешеходен отвор, 

натиснете бутона на дистанционното което искате да запомните в интервал от 5 

секунди. 

5. Ако натиснете бутон Р на приемника пак, светодиода изгасва, и приемника 

запомня въведените кодове. 

За да нулирате паметта на приемника: 

Прекъснете захранването, натиснете бутон Р, дръжте го натиснат и включете 

захранването пак. Светодиода светва с постоянна червена светлина и след около 5 

секунди започва да мига в различни цветове. Пуснете бутона и запомнените кодове ще 

бъдат изтрити, а паметта ще бъде нулирана. 

 

ЗА ПРОВЕРКА НА СВЪРЗВАНЕ. 

1) Прекъснете захранването 

2) Ръчно деблокирайте крилата, придвижете ги приблизително до средата и пак ги 

блокирайте 

3) Възстановете захранването. 

4) Изпратете сигнал с мостче на вход „Отваряне”. 

5) Крилата трябва да започнат движение за ОТВАРЯНЕ. 

Ако това не се случи, разменете проводниците за задвижване на мотора (1<>2 за 

мотор М1 и 3<>4 за мотор М2) и входовете на съответните крайни изключватели 

(14<>15 за мотор М1 и 16<>17 за мотор М2). 

 

 



 
 

 

БУФЕРНИ БАТЕРИИ 

В случай на прекъсване на захранването, се предлагат допълнителни устройства за 

захранване. 

Платката СВ.24V трябва да бъде свързана между вторичната намотка на трансформатора 

и входовете +24/-24 V, както е показано на схемата на фиг.2 

При работа с основно захранване, светодиод DL2 свети в зелено и платката захранва 

токоизправителя за батериите. 

Ако основното захранване 220V прекъсне, платката захранва системата от батериите, 

светодиод DL1 свети в червено. 

За защита на контролния блок по време на работа с буферните батерии служи един 

предпазител 10А. 

Ако все още няма захранване 220 V, а батериите са изтощени, и двата светодиода светят. 

Буферните батерии работят интензивно до падане на напрежението под 18 V. Когато 

напрежението падне под тази стойност, батериите се изключват. По време на работа, в 

случай на повреда в захранването, изходът за аксесоарите  на контролният блок 24 V АС 

се поляризира. 

 

 

ДИАГНОСТИКИ 

 

В случай на поведа, чрез натискане на бутон + или-, на екрана може да 

бъде изобразено състоянието на всички входове (крайни 

изключватели, управление и безопасност). Всеки сегмент от екрана 

съответства на съответния вход. В случай на повреда, той  се включва 

в съответствие със следната схема. 

НЗ входове са представени от вертикални сегменти. НО входове са 

представени от хоризонтални сегменти. 

Контролният блок изписва думите АМР1 или АМР2, ако е задействан 

амперметричният датчик, например при край на операция, и в двете 

фази - отваряне или затваряне. 

 
ПРИМЕР ЗА ПРОГРАМИРАНЕ 

Нека да си представим, че ни е необходимо да : 

- настроим автоматично време на затваряне (ТСА) на 100 секунди и да активираме предварително мигане 

Представянето на операциите е описано по-долу стъпка по стъпка 

 
Стъпка Натисни Екран   Бележки 

Първо меню 

Първа функция на първото меню 

Предварително зададена  стойност за избраната функция 

Задайте на желаната стойност чрез бутони <+> и  <-> 

Стойността е програмирана 

Когато програмирането е извършено, екранът показва току що настроената функция. 

Натиснете <+> и  <-> едновременно, за да отидете на по-високо меню. 

Второ меню 

Първа функция на второто меню 

Натиснете няколко пъти <->, за да изберете логика PRE 

Предварително зададена стойност на избраната функция 

Задайте на желаната стойност чрез бутони <+> и  <-> 

Стойността е програмирана 

Когато програмирането е извършено, екранът показва току що настроената функция 

Натиснете <+> и  <-> едновременно, за да отидете на по-високо меню и да напуснете 

програмата, или изчакайте 30 секунди 



 
 

 

 

 

1. Натиснете щипките отстрани, за да 

свалите двете пластини, които маскират 

болтовете. 

2. Развийте до край и отстранете двата 

винта откъм желаната за отваряне 

страна. 

3. Отвийте с 2-3 оборота другите два 

винта, които ще действат като панти, без 

да ги изваждате, така че това ще ви 

позволи да отворите капака на кутията. 

 


