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KONUM ANAHTARI KULLANIMI 

 

KONUM ANAHTARI ANA EKRAN KULLANIMI: 

Konum anahtarının yetkili olmayan kişiler tarafından kullanımını önlemek için tuş kilidi uygulanmıştır. 

Aşağıdaki işlemleri yapmadan önce mavi (eksi)  ve  yeşil   tuşlarına aynı anda 1 sefer basınız. 

Tuşlara aynı anda bastıktan sonra ekrandaki simgeler yanıp söndüğünü göreceksiniz. Ekrandaki simgeler 

yanıp söndüğünde tuşlar 1 sefere mahsus komut vermeye hazır olacaktır. Simgeler yanıp sönerken 

aşağıdaki tuşların görevleri şu şekildedir; 

1- Konum anahtarı üzerindeki kırmızı tuşa  basılıp resimdeki gibi tek ok  görseli ekranda 

çıktığında dış radar devre dışı duruma gelir. Kırmızı tuşa bir kez daha basıldığında çift ok görsel 

ekranda çıkar ve 2 radar da çalışır duruma gelir. 

2- Konum anahtarı üzerindeki Mavi tuşa  basıldığında kar tanesi resmi  görünür. Kapı kış 

moduna geçmiş demektir. Kapı artık açıldığında kullanıcının belirlediği oranda yarım şekilde 

açılacaktır. Aynı tuşa yine basıldığında güneş resmi çıkar ve kapı normal çalışma moduna dönmüş 

olur. 

3- Kapı normal çalışma modunda iken ekranda kapı kapalı işareti  görünür. Konum anahtarı 

üzerindeki Mavi tuşa  bastığımızda kapı açık işareti ekranda belirir ve kapı açık konuma geçer. 

Açık konumdayken kanatlar motor yükünden boşa çıkar. 

4- Kapı normal çalışma modundayken ekranda kilit açık işareti  görünür.Yeşil tuşa   

bastığımızda kapı kilitli duruma geçer. Eğer mevcut ise elektromekanik kilit, kilitli duruma geçer.  
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KONUM ANAHTARI MENÜ KULLANIMI: 

Konum anahtarı  üzerindeki kırmızı menü tuşu  ve yeşil menü tuşuna  aynı anda 2sn. basılı 

tutulduğu zaman servis menüsü olan ayar menüsüne girer. 

1- Ekranda çıkan DİL SEÇENEĞİ değiştirilmek istendiğinde; yeşil menü tuşuna  bir sefer basıl 

ekrandaki yazının yanıp sönmesi sağlanır. Yanıp sönen yazıyı konum anahtarı üzerindeki artı  

ve eski  tuşları ile değiştirebiliriz. İstenilen seçeneğe gelindiğinde tekrar yeşil menü tuşuna 

 basılıp istenilen seçim yapılır. Sonraki ayar seçeneeğine geçmek için artı  tuşuna basınız. 

2- Ekranda çıkan AÇMA HIZI değiştirilmek istendiğinde; yeşil menü tuşuna  bir sefer basıl 

ekrandaki yazının yanıp sönmesi sağlanır. Yanıp sönen yazıyı konum anahtarı üzerindeki artı  

ve eski  tuşları ile değiştirebiliriz. İstenilen seçeneğe gelindiğinde tekrar yeşil menü tuşuna 

 basılıp istenilen seçim yapılır. Sonraki ayar seçeneeğine geçmek için artı  tuşuna basınız. 

3- Ekranda çıkan KAPAMA HIZI değiştirilmek istendiğinde; yeşil menü tuşuna  bir sefer basıl 

ekrandaki yazının yanıp sönmesi sağlanır. Yanıp sönen yazıyı konum anahtarı üzerindeki artı  

ve eski  tuşları ile değiştirebiliriz. İstenilen seçeneğe gelindiğinde tekrar yeşil menü tuşuna  

basılıp istenilen seçim yapılır. Sonraki ayar seçeneeğine geçmek için artı  tuşuna basınız. 

4- Ekranda çıkan BEKLEME SÜRESİ değiştirilmek istendiğinde; yeşil menü tuşuna  bir sefer basıl 

ekrandaki yazının yanıp sönmesi sağlanır. Yanıp sönen yazıyı konum anahtarı üzerindeki artı  

ve eski  tuşları ile değiştirebiliriz. İstenilen seçeneğe gelindiğinde tekrar yeşil menü tuşuna 

 basılıp istenilen seçim yapılır. Sonraki ayar seçeneeğine geçmek için artı  tuşuna basınız. 


