
Sayfa 1

NICE-SOON SO2000 KULLANIM KILAVUZU

*** 20 m
2
 ye kadar kapılarda kullanıma uygundur.

*** Fotosel takılmadan programlama fonksiyonları hiçbir şekilde çalışmaz. İlk olarak NICE/MOF B  

fotosel bağlanmalıdır.

*** Acil stop butonu veya anahtarlı şalter takılmaması durumunda, STOP giriş uçlarına köprüleme 

yapmaya gerek yoktur.

*** Programlama sırasında arka arkaya uygulanacak adımlarda iki işlem arasında 10 saniye içinde

butona basmak gerekir,aksi taktirde programlama işlemi sona erecektir.

BAĞLANTILARIN YAPILMASI VE MOTORUN BAĞLANTI YAPILAN MALZEMELERİ TANIMASI

1) Kapı komple kapalı durumdayken motorun yerine montajını yapın.Şaftın kaması motor kama yerini

karşılamıyorsa motorun şaft yatağını bir turu geçmemek şartıyla ileri geri manual olarak oynatabilirsiniz

2) Fotosel,buton ve opsiyonel malzemelerin yerlerine bağlantılarını yaptıktan sonra motora enerji verin

3) Motora enerji verdiğinizde L1-L2 ledleri yanıp sönmeye başlayacaktır.Bunun anlamı, motora

bağlantısı yapılmış olan Flaşör, Fotosel vb.. gibi cihazların tanıtılma işleminin yapılmasıdır

4) Tanıtma işlemi için SET-OPEN butonlarının ikisine birden bas,basılı tut ve 3 saniye sonra bırak.

5) Bıraktıktan sonra birkaç saniye bekleyin, L3-L4 ledleri yanıp sönmeye başlayacaktır

ÇALIŞMA AYARLARI TANITMA İŞLEMİ

1) L3-L4 ledlerinin yanıp sönmeye başlaması motorun çalışma ayarları tanıtma işlemine hazır olduğunu

gösterir

2) L3-L4 ledleri yanıp sönmeye devam ederken SET-CLOSE butonlarının ikisine birden basın ve 

basılı tutun

3) L1 ledi yanıp sönmeye başlayınca bırakın

AÇMA-KAPAMA LİMT SWITCH AYARLARI

1) L1 ledi yanıp sönme yaparken OPEN butonuna basılı tutarak kapıyı maximum açma noktasına 

kadar açın ve OPEN butonunu bırakın

2) SET butonuna 2 saniye basılı tutun ve bırakın

3) L1 ledi sabit yanarken L2 ledi yanıp sönmeye başlayacaktır.

4) CLOSE butonuna basılı tutun,kapı kapanma yönüne yaklaşık 30 cm hareket ettikten sonra CLOSE

butonunu bırakın. 

5) SET butonuna 2 saniye basılı tutun ve bırakın

6) L2 ledi sabit yanarken L4 ledi yanıp sönmeye başlayacaktır.

7) SET butonuna 2'şer kez üstüste tıklayarak L4 ledindeki yanıp sönmeyi L7 ledine taşıyınız.

8) L7 ledi yanıp sönerken CLOSE butonuna basılı tutun,kapının kapanmasına yaklaşık 30 cm kalınca

CLOSE butonunu bırakın. 

9) SET butonuna 2 saniye basılı tutun ve bırakın.

10) L7 ledi sabit yanarken L8 ledi yanıp sönmeye başlayacaktır.

11) L8 ledi yanıp sönerken CLOSE butonuna basılı tutun, kapı tamamen kapanınca CLOSE butonunu 

bırakın.

12) SET butonuna 2 saniye basılı tutun , L8 ledi sabit yanınca bırakın.

*** Kısmi açmayı ayarlamak için yanıp sönme L5 ledi üzerindeyken çalışma ayarı yapınız.
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PROGRAM 1 (ON - OFF FONKSİYONLARI)

1) SET butonuna basılı tutun,

2) OPEN  butonlarını kullanarak kırmızı ledin yukarı aşağı hareketini yaptırın ve aktif hale 

getirmek istediğiniz fonksiyonun ledi yanınca bu butonları bırakıp SET butonuna basın ve bırakın.

3) İşlem bittikten sonra 10 saniye bekleyin ve diğer fonksiyonları aktif hale getirmek için bu 3 adımı 

tekrar uygulayın

L1 Otomatik kapanma L4 Kısmi açma

L2 Fotoselden geçtikten 5 sn sonra L5 En üst seviyede ivme

L3 Her zaman kapat L6 Flaşör 3 sn önce devrede

PROGRAM 2  (MOTOR AYARLARI) Sayfa 2

1) SET butonuna basılı tutun,L1 ledi yanıp sönme yapmaya başlayınca bırakın

2) OPEN ve CLOSE butonlarını kullanarak kırmızı ledin yukarı aşağı hareketini yaptırın ve 

ayarlamak istediğiniz fonksiyonun ledi yanınca bu butonları bırakın

3) SET butonuna basın ve basılı tutun.SET butonu basılıyken OPEN ve CLOSE butonlarını kullanarak 

kırmızı ledin yukarı  aşağı hareketini yaptırın ve ayarlamak istediğiniz motor ayarının ledi yanınca 

butonların hepsini bırakın

4) İşlem bittikten sonra 10 saniye bekleyin ve diğer fonksiyonları aktif hale getirmek için bu 4 adımı 

tekrar uygulayın

L1  Otomatik kapanma süresi

L1 10 saniye L4 60 saniye L7 160 saniye

L2 20 saniye L5 80 saniye L8 200 saniye

L3 40 saniye L6 120 saniye

L2  Açma-Kapama Komut Fonksiyonları

L1 Aç-Dur-Kapat-Dur L4 Apartman1 L7 Açma-Kapama basılı tuttukça

L2 Aç-Dur-Kapat-Aç L5 ----- L8 Açma otomatik-Kapama basılı 

L3 Aç-Kapat-Aç-Kapat L6 ----- tuttukça

L3  Motor Hızı

L1 30% L4 72%

L2 44% L5 86%

L3 58% L6 100%

L4  Kapı Duruş Göstergeleri

L1 Kapı açıksa göstergesi L4 Flaşör

L2 Kapı kapalıysa göstergesi L5 Elektrili kilit 

L3 Kapı hareketliyse göstergesi L6 Elektrili kilit 

L5 Motor Açma Gücü

L1 1 L4 4 L7 7

L2 2 L5 5 L8 8

L3 3 L6 6

L6 Motor Kapatma Gücü

L1 1 L4 4 L7 7

L2 2 L5 5 L8 8

L3 3 L6 6



FONKSİYON SİLME VEYA YENİLEME

*** Motor ayarlarına girip, yeni çalışma ayarı yaptığınızda eski ayarlar iptal olacaktır.

*** On-Off fonksiyonlarını kapatmak istediğinizde fonksiyonu ayarlayacakmış gibi programa girip hiçbir 

ayar yapmadan tekrar SET butonuna birkaç saniye basılı tutup bıraktığınızda o fonksiyonu tamamen

iptal olacaktır.

*** Açma-Kapama limit ayarlarını yaparken programda herhangi bir karışıklık olursa kapı kapalı 

konumdayken OPEN ve CLOSE butonlarına aynı anda basılı tutun.Led lerin 

hepsi sönüp peşinden hepsi komple yanacak ve sönecektir. Hepsi yanıp söndükten sonra butonları

bırakın ve Açma-Kapama limit ayarlarını tekrar yapın

Fabrika ayarları

UYARI:

***Yalnızca yetkili teknik personel uygulama yapmalıdır.

***Kullanım kılavuzunda özellikle belirtilmediği sürece motor parçalarına hiçbir değişiklik yapılmamalıdır.

***Montaja başlamadan önce, Soon'la birlikte kullanılacak diğer cihazlar kontrol edilmelidir.

***Soon kontrol ünitesi topraklama sistemi olan bir elektrik hattına bağlanmalıdır.

MOTOR YÖNÜ TERS İSE

1) SET butonuna L1 Ledi yanıp sönene kadar basılı tutun. 

2) L1 Ledi yanıp sönmeye başlayınca elinizi SET butonundan çekin.

3) Aşağı butonuna ve Yukarı butonuna aynı anda basılı tutun.

4) Eğer motor üzerindeki flaş lambası yanarsa yönü çevirdiniz.

    Eğer motor lambası sönerse motor yönü standart durumdadır.


