
Deze handleiding behandelt het installeren en gebruik van de automatische 
schuifsysteem voor TV. Voor de in-/opbouw van het systeem zijn bijgeleverde DXF- 
bestanden de leidraad. Ook wordt het systeem geleverd in een replica van de 
wand waar naar analogie van deze testopstelling het systeem kan ingebouwd 
worden. Op volgende pagina’s vindt men meer info omtrent de bediening en 
afregeling van het systeem.

SYSTEEM TV, ZIJWAARTS
INBOUW / AANSLUITEN DRUKKNOPEN / BEDIENING 
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3 Sluit nu de kabels van de motor aan op de stuurkast.
Sluit eveneens de netstekker aan.

INBOUW

Monteer de geleidingen op de muur en het TV-kader op de 
geleiding. Plaats de duwketting-module achter het TV-kader 
zodat de duwketting op de bovenkant van het kader duwt.
(cfr. bijgeleverde replica)

Motorkabel Netstekker EncoderkabelDrukknoppen
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DRUKKNOPPEN
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3 Op deze manier zijn nu de drukknoppen aangesloten.

LET WEL: Gebruik de afstandsbediening niet om het systeem af te regelen. Het is aangewezen om hiervoor de 
drukknoppen op de print te gebruiken.

Sluit deze drukknoppen aan met de bijgevoegde 
connector. 

Het linkse contact is voor de opengaande be-
weging, het rechtse contact is voor de sluitende 
beweging. Het middelste contact is de uitgaande 
spanning.

Opgelet: u dient géén externe spanningsbron
op deze contacten aan te sluiten!

open V out close

Voor de bediening van dit systeem heeft u twee (of een  
dubbele) impulsschakelaar(s) nodig. Één knop voor de 
openende beweging en één knop voor de sluitende  
beweging.
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3 Plaats nu het systeem in snelle modus.
Dit door lang te drukken op beide knoppen tot de LED 
display een R (RUN) verschijnt. U hoort 1x het biepsignaal.

De duwketting gaat nu naar zijn beginpositie en begint 
open te schuiven. Druk één maal op de UP-knop om aan 
te geven dat dit de eindpositie is van het systeem.

Nadat dit gebeurt is, kent het systeem zijn begin en eindpositie.
Nu kan het systeem gebruikt worden.

U kunt stap 3 steeds opnieuw herhalen om het eindpunt te wijzigen.

AFREGELING

Het afregelen van het systeem begint met het systeem in 
trage modus te plaatsen. Dit kan d.m.v. de rode drukknoppen 
op de print.

Wanneer beide knoppen lang ingedrukt worden hoort men 
afwisselend ofwel 1 biepsignaal of 2 korte biepsignalen.
Men ziet ook op de LED-display in welke stand het systeem 
zich bevindt.

Plaats het systeem in de trage modus.
Dit door lang te drukken op de beide knoppen tot op de LED 
display een S (SLOW) verschijnt. U hoort 2x het biepsignaal.

Test de sluitende en openende beweging.

2x ♪

1x ♪
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Wanneer de module in overstroom gaat, (lees: de module moet te hard duwen of een ander fout doet zich voor) 
gaat het systeem in fout.

Op de LED-display verschijnt een foutmelding. ‘F’ of ‘E’.
Men kan deze fout verhelpen door één maal op één van de knoppen te drukken.

FOUTEN


