
TG200-3 Pikaohje 
 
Raja-arvojen asettaminen: 
Huom! Ennen raja-arvojen asettamista tarkista että ovi toimii käsikäytöllä hyvin, 
automatiikka on asennettu oikein, automatiikan varressa oleva ketju on kireä, eikä oven alla 
tai lähettyvillä ole mitään joka voisi haitata oven toimintaa. 
 

1. Paina SET ja pidä painettuna kunnes näyttöön tulee merkki P1. 
 

2. Kun näytössä lukee P1 paina kerran SET, näyttöön tulee OP (opening 
position, yläraja). 

 
3. Paina UP ja pidä painettuna kunnes ovi saavuttaa halutun ylärajan ja 

kuittaa se painamalla SET, näyttöön tulee CL (closing position,alaraja). 
Jos ovi ohittaa haluamasi ylärajan voi sen korjata painamalla DOWN. 

 
4. Paina DOWN ja pidä painettuna kunnes ovi saavuttaa halutun alarajan ja 

kuittaa se painamalla SET. Jos ovi ohittaa haluamasi alarajan voi sen 
korjata painamalla UP. 

 
5. Tämän jälkeen ovi lähtee nousemaan valitsemaasi ylärajaan OP ja tarkistaa 

samalla avausvoiman. Ylärajan saavutettua ovi lähtee laskeutumaan alas 
valitsemaasi alarajaan CL ja tarkistaa samalla sulkeutumisvoiman. 

 
Kaukosäätimen ohjelmointi: 
 
Tehdasasetuksilla avainperälähettimet on valmiiksi ohjelmoitu automatiikallesi, mutta jos 
ne ei jostain syystä toimi, tapahtuu lähettimen ohjelmointi seuraavasti: 
 

1. Paina CODE ja pidä sitä painettuna kunnes näyttöön tulee SU. 
2. Paina haluamaasi lähettimen nappia muutaman kerran millä haluat sen 

toimivan (ei alin, lukkonäppäin). SU vilkkuu jos ohjelmointi onnistui. 
3. Toista tämä jokaiselle lähettimelle. 

 
Oven lukitsemistoiminto: 
 
Automatiikkaan voi halutessaan asettaa lukitsemistoiminnon. Se estää kaukosäätimen 
vahinkopainallukset. 
 

1. Paina SET ja pidä painettuna kunnes näyttöön tulee merkki P1. 
2. Paina 4x UP näyttöön tulee P5. Paina SET, näyttöön tulee tämän hetkinen 

tila. 
3. Paina UP näyttöön tulee Lc, lukitsemistoiminto päällä ja DOWN näyttöön 

tulee uL lukitsemistoiminto pois päältä. Kuittaa SET. 
 



Nyt kun lukitsemistoiminto on päällä saa oven nousemaan kaukosäätimellä VAIN jos ensin 
painetaan kaukosäätimen lukkonäppäintä (alin) ja sen perään näppäintä jolla automatiikkaa 
ohjataan. 
 
Manuaalinen voimansäätö: 
Erikoistapauksissa oven avaus- tai sulkeutumisvoiman voi myös määritellä manuaalisesti. ( 
Ei suositella ) 
  

1. Paina SET ja pidä painettuna kunnes näyttöön tulee merkki P1. 
2. Paina UP näyttöön tulee P2 ja paina SET, näyttöön tulee voima mitä 

automatiikka tällä hetkellä käyttää. 
3. Painamalla UP tai DOWN voi voimaa manuaalisesti muuttaa 1-9. Kuittaa 

painamalla SET. 
 
Jos voima on liian suuri, ei ovi pysähdy esteen sattuessa tai jos voimaa on liian vähän ovi ei 
liiku. Kannattaa olla tarkkana voimansäädön suhteen ja testata millä asetuksella ovi nousee 
ja laskeutuu parhaiten.Suurin voima 9 ja pienin 1. 
 
Yleisimmät ongelmat ja niiden korjaus: 
 
Ovi nousee ylös, mutta ei laskeudu alas: 

1. Valokenno toiminto on päällä → poista valokenno toiminto pitämällä SET 
painettuna kun näyttöön tulee P1. Paina 2 x UP näyttöön tulee P3. Paina 
kerran SET näyttöön tulee H0 tai H1. 

        H0 ( pois päältä ) ja H1 ( päällä ). Vaihda se H0 ja kuittaa SET. 
2. Ylä- ja alaraja on asetettu molemmat ylös → Suorita raja-arvojen säätö 

uudestaan. 
 
Ovi ei nouse vaikka raja-arvot on asetettu oikein. 

1. Tee raja-arvojen säätö uudestaan ja aseta alaraja siten että automatiikan ei 
tarvitse puristaa ovea liian lujasti kiinni. 

2. Tarkista ettei oven edessä ole mitään mikä haittaisi sen liikettä. 
 
Ovi sulkeutuu automattisesti: 

1. Oven automaattisulku on päällä → poista automaattisulku pitämällä 
        SET painettuna kunnes näyttöön tulee P1. Paina 3x UP näyttöön tulee  P4. 
 Paina kerran SET, näyttöön tulee tämän hetkinen tila b0-b9. UP ja DOWN 
 näppäimellä voidaan muuttaa automaattisulun aikaa 1-9 minuuttiin (b1-b9). 
 Jos käytetään automaattisulkua suositus on että valokennot (photo beam) on 
 asennettu. Automaattisulku pois päältä b0. 
 
Ovi ei sulkeudu kokonaan tai sulkeutuu asteittain: 

1. Tarkista että ovi toimii käsikäytöllä hyvin. 
2. Tee raja-arvojen säätö uudestaan. 
3. Tarkista sulkeutumisvoima ja säädä sitä tarvittaessa kts.manuaalin 

voimansäätö. 


