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Snabbguide GAPOSA motor XQ5P & XQ6P
Universalmotor med mekaniska gränslägen
1. GRÄNSLÄGEN (SKRUVINSTÄLLNING)

Beskrivning:

Motorns förinställda gränslägen tillåter 2-3 varvs rotation i vardera riktningen.
- Moturs rotation på inställningsskruvarna ökar antalet varv på upprullningsröret.
- Medurs rotation på inställningsskruvarna minskar antalet varv på upprullningsröret.
- Gränslägeskapacitet: Serie XQ5P = 28 varv; Serie XQ6P = 26 varv.

Inställning av gränslägen:
* Pilarna (1 och 2) vid ställskruvarna visar den
rotationsriktning som respektive ställskruv
reglerar.
* Medurs rotation ( - rotation ) på respektive
ställskruv minskar driftslängden.
Moturs rotation ( + rotation ) på respektive
ställskruv ökar driftslängden.
* Enligt nedanstående exempel ger detta att nedre ställskruven reglerar övre gränsläget
resp. övre ställskruven reglerar nedre gränsläget.
Gäller både vid höger- och vänstermontage med överrullad duk eller gallermatta.

* Ställ alltid övre gränsläget med god marginal innan mekaniskt stopp.
* Om t.ex. övre önskad position inte nås med nuvarande inställning:
Kör ned markisen en bit. Skruva nedre ställskruven medurs ( - rotation ) några varv
och kör sedan upp igen.
Om övre önskad position fortfarande inte nås, upprepa förloppet igen.
Motsvarande gäller för nedre gränsläget.
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Varning:

Eventuella fästskruvar i röret får inte vara av sådan längd att de når in till motorröret.

3. ELEKTRISK INKOPPLING
Anslutningsspänning skall vara 230V 50Hz.
All inkoppling skall utföras som fast installation av behörig elektriker.
Om motor roterar åt fel håll, skifta svart och brun ledning till motorn.
Motorn får ej kopplas till brytare med fasta lägen eller till relä med växlande kontakt utan ett nolläge.
Observera! Endast en motor per brytare får inkopplas.
Skall två eller flera motorer styras gemensamt, måste lämplig reläbox användas.
Använd alltid reläbox om motorn skall styras från annan utrustning t.ex. larm, tidur etc.
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- Montera drivhjul (B) och eventuell extra medbringare (A) på motorn.
Fäst drivhjulet på en AX5P motors utgående axel med låsmekanismen.
Fäst drivhjulet på en AX6P motors utgående axel med en sprint.
- Motorfäste AXPS (C) skall monteras så att röret (F) är helt horisontellt.
- Placera motorn (E) i röret enligt bild. Använd endast handkraft för att montera
motorn i röret. Använd aldrig hammare eller dylikt.
- Placera fyrkantstappen AXQ (D) i motorfäste AXPS (C) och lås fast med sprint.
- Motorn får inte monteras så att den utsätts för regn eller väta.
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2. INSTALLATION & MONTAGE MED FYRKANTSTAPP

