
 

 

 

 

 

 

 
 

Smart 35 SE 10 – 13 motorok végállás beállítása 
 

A Smart SE típusú, kapcsolós csőmotorok áramszünet/programozó gombbal,elektronikus 
végálláskapcsolóval, lefagyás, akadályérzékelő és visszatekerő funkcióval vannakellátva. 

 
Beszerelésnél használjunk merev feltolásgátlót! ( DS 282 A vagy B) 

 
Ezek a motorok 5 eres vezetékkel rendelkeznek. A szokásos barna, fekete, zöld/sárga és kék mellett 

1 darab fehér vezeték is szerepel, melynek csak a programozó kábellel történő végállásbeállításkor vanszerepe. 
Egyéb esetben nem kell bekötni!! 

 
Automatikus végállásbeállítás: 

- A motort kössük össze a programozó kábellel vagy közvetlenül a hálózatra kapcsolóval! 
- Nyomjuk meg és tartsuk is úgy a „fel” irányú kapcsolót. 
- A motor felhúzza a felső ütközőig a palástot, befeszítés után automatikusan elindul lefelé. A merev 

feltolásgátló az alsó végállásnál ráfeszít a palástra, majd a motor visszahúzza a felső végállásba a teljes 
palástot! 

 
A végállásbeállítás befejeződött! 

 
Abban az esetben: ha a palást az alsó végállás beállításánál nem zár teljesen össze, akkor vigyük középre a 
palástot és indítsuk el lefelé a motort. A kívánt alsó végállás előtt 15 cm-re nyomjuk le és tartsuk is lenyomva a 
programozó / zöld gombot a kábelen vagy a motor fejegységén az átlátszó gombot addig, amíg a merev 
feltolásgátló az alsó végállásnál ráfeszít a palástra. Ekkor engedjük el a programozó gombot! Ahol elengedjük 
ott lesz az alsó végállás. 

 

 
 

Kézi végállásbeállítás: 

A végállásbeállítás befejeződött! 

A programozó / zöld gomb megtalálható a kábelen és a motor fejegységén ( átlátszó )is! 
 

- Összekötés után adjunk egy „fel” irányparancsot a motornak, majd nyomjuk meg a programozó gombot 
és tartsuk is nyomva. A motor addig mozog, még el nem engedjük a gombot! 

Ahol elengedjük ott lesz a felső végállás. 
- Ezt követően adjunk a motornak egy „le” irányparancsot és tartsuk is nyomva. A motor addig mozog, 

még el nem engedjük a gombot! 
Ahol elengedjük ott lesz az alsó végállás. 

 
A végállásbeállítás befejeződött! 

 
Amennyiben módosítani szeretnénk a végállásokon mind a felsőt és alsót is újra kell programozni! 



 
 
 
 
 
 

Extra érzékeny akadályérzékelés 3 beállítása: 

 
1. Alapvetően ebben az állapotban van! 

Egyéb esetben előhívása a következő: 

Szüntessük meg a motor áramellátását, majd nyomjuk le és tartsuk nyomva a motor vagy a programozó kábel 

program gombját és helyezzük áram alá a motort ( úgy, hogy a gombot nyomva tartjuk) ! 

5 másodperc elteltével a motor egyszeri fel/le mozgást végez! Ekkor engedjük el gombot! 

A felső és alsó végállástól 20 cm-en belül nem érzi az akadályt, csak a közte lévő távon extra érzékeny. 

 

2. Szüntessük meg a motor áramellátását, majd nyomjuk le és tartsuk nyomva a motor vagy a programozó kábel 

program gombját és helyezzük áram alá a motort ( úgy, hogy a gombot nyomva tartjuk) ! 

5 másodperc elteltével a motor kétszeri fel/le mozgást végez! Ekkor engedjük el gombot! 
A felső végállástól 4 cm-en belül nem érzi az akadályt, az alsó végállástól 8 cm-en belül nem érzi az akadályt, csak a 

közte lévő távon extra érzékeny. 

 

3. Szüntessük meg a motor áramellátását, majd nyomjuk le és tartsuk nyomva a motor vagy a programozó kábel 

program gombját és helyezzük áram alá a motort ( úgy, hogy a gombot nyomva tartjuk) ! 

5 másodperc elteltével a motor háromszori fel/le mozgást végez! Ekkor engedjük el gombot! 

Extra érzékeny akadályérzékelés inaktív a teljes magasságban. (Továbbra is akadályérzékelős a visszapörgető 

funkcióval együtt, de csak abban az esetben, ha a merev feltolás gátló megfeszíti a palástot a tokban) 

 
 

EXTRA - Visszatekerő funkció aktiválása és deaktiválása: 
 

- Vigyük a felső végállásba a palástot. 
- Helyezzük stop állapotba a kapcsolót, majd nyomjuk meg a fel irányt és 0,5 másodperces késleltetéssel 

vissza stop állapotba. 
- Ezt végezzük el 3-szor! 

A harmadik kombináció elvégzése után 0,5 másodperc múlva nyomjuk meg a le irányt és indítsuk el a palástot az 
alsó végállásba! 

- Amint elérte az alsó végállást a palást: 
- Helyezzük stop állapotba a kapcsolót, majd nyomjuk meg a le irányt és 0,5 másodperces késleltetéssel 

vissza stop állapotba. 
- Ezt végezzük el 3-szor! 

 
A sikeres funkció aktiválását a motor egyszeri fel/le mozgással jelzi! 

 
A visszatekerő funkció aktiválása befejeződött! 

A visszatekerő funkció kikapcsolásához ismételjük meg a fentilépéseket! 


