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OPERATION MODE

การเลือก MODE ทำงานของระบบ (MODE SELECTED)
1.

แบบอัตโนมัติ (Automatic Mode)
เป็นการทำงานโดยการกดปุ่มรีโมทส่งสัญญาณเพื่อสั่งเปิดประตู และประตู
จะปิดกลับเองโดยอัตโนมัติตามเวลาที่ตั้งไว้ ท่านสามารถตั้งเวลาได้หลาย
ระดับตามความพอใจ ในการใช้งาน Modeนีข้ อแนะนำให้ตดิ ตัง้ อุปกรณ์เสริม
Photo cell Sensor ใช้งานควบคู่กับระบบด้วย
2. แบบกึง่ อัตโนมัติ (Semi-Automatic Mode)
เป็นการทำงานโดยการกดปุ่มรีโมทส่งสัญญาณไปเปิดประตู และจะต้องกด
รีโมทเพื่อส่งสัญญาณไปปิดประตูซ้ำอีกครั้ง Mode นี้เป็น Mode ที่ใช้เป็น
มาตรฐานการใช้งาน ทัว่ ๆไป
3. แบบ CONDOMINIUM (Condominium Mode)
เมื่อกดปุ่มรีโมทส่งสัญญาณเปิดประตูแล้ว จะต้องรอให้ประตูเคลื่อนที่เปิดไป
ให้สุดเสียก่อนทุกครั้ง จึงจะสั่งปิดได้ (ไม่สามารถสั่งหยุดประตูได้กลางครัน
เฉพาะกรณีเปิดประตูเท่านั้น)

หมายเหตุ
ระบบปิดเปิดประตูอัตโนมัติของท่านได้ติดตั้งให้อยู่ใน Mode การทำงาน
Mode ใด Mode หนึ่งอยู่แล้ว หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลง Mode ที่ใช้งาน
โปรดติดต่อ ฝ่าย “ บริการลูกค้า”

การใช้งาน
1.

กดปุ่มที่ตัวรีโมทหรือสวิทซ์กดภายในบ้านค้างไว้ 1-2 วินาทีแล้วปล่อย เมื่อต้องการ
จะควบคุมให้มอเตอร์ทำงาน ประตูจะเคลื่อนที่อัตโนมัติ เปิด/ ปิดจนสุด ถ้ากดปุ่ม
ซ้ำ ขณะประตูเคลื่อนที่จะเป็นการสั่งหยุดประตู และกดซ้ำอีกครั้งประตู จะเคลื่อนที่
ในทิศทางตรงกันข้าม
2. ขณะกดปุ่มควบคุมที่รีโมทจะต้องมีแสงจากหลอดไฟสีแดงติดสว่าง ระยะรัศมีใน
การใช้งานประมาณ 50-80 เมตร ขึ้นกับสภาวะแวดล้อมและสิ่งกีดขวางบริเวณนั้น

TRANSMITTER

การตัง้ รหัสรีโมท
ภายในตัวรีโมทและเครื่องรับ (Receiver) จะมี Dip-Switch ที่ใช้สำหรับตั้งรหัสซึ่งสามารถตั้งรหัส
ได้ถึง 4,096 รหัส โดยการเลื่อนตำแหน่งของ Dip-Switch ให้ตรงกันทั้งในตัวรีโมท และเครื่องรับ
สัญญาณทีต่ วั มอเตอร์
RADIO TX
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+

ข้อควรระวัง และการดูแลรักษารีโมทคอนโทรล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ไม่ควรกดรีโมทแช่ไว้เป็นเวลานาน หรือติดต่อกันหลายครัง้ เพราะจะทำให้อายุ
การใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง
ไม่ควรกดรีโมท ในขณะที่มีเด็กเล่นอยู่ใกล้ประตู
ไม่ควรวาง หรือเก็บรีโมทไว้ในที่มีอากาศร้อน
ไม่ควรใช้รีโมทในขณะที่มองไม่เห็นประตูเด็ดขาด
ไม่ควรวางรีโมทไว้ใกล้มือเด็ก
ระวังอย่าให้รีโมทเปียกน้ำ
ระวังอย่าให้รีโมทหล่นกระทบพื้นอย่างรุนแรง
ไม่ควรดึง หรือผลักประตูในขณะที่ประตูกำลังเคลื่อนที่
ควรเปลี่ยนถ่านในตัวรีโมททุก 6-8 เดือน โดยประมาณ

MAINTENANCE

ข้อควรระวังและการดูแลรักษามอเตอร์
เฉพาะรุน่ บานเลือ่ น (GLISS 500/600/1000/1300/1500)
1. ไม่ควรใช้น้ำฉีดมอเตอร์หรือก่อกองไฟใกล้มอเตอร์
2. หยอดน้ำมันบริเวณเฟืองขับ (ติดอยู่ที่แกนของมอเตอร์) และเฟือง
สะพาน (ติดอยู่ที่ประตู) เมื่อพบว่าประตูมีเสียงดัง หรือฝืด
3. หมั่นดูแลรักษามิให้มีสิ่งกีดขวางบริเวณรางเลื่อน / ทำความสะอาด
รางประตูสม่ำเสมอ
4. หยอดน้ำมัน ตรวจสอบสภาพของล้อเลื่อนและล้อประคองให้อยู่
ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ
5. คอยระวังอย่าสุนัขปัสสาวะรดมอเตอร์
6. ควรระวังเรื่องมด, แมลงเข้าไปทำรังและรบกวนแผงวงจรในมอเตอร์
ควรจะพ่นยากำจัดแมลงรอบฐานมอเตอร์อย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง

เฉพาะรุน่ บานสวิง (RAM 30 / 50 / B45/E/ TERRA V / NEXUS)
1. ไม่ควรให้มีสิ่งกีดขวางเส้นทางการเคลื่อนที่ของประตูเพราะอาจทำ
ให้เกิดการขัดข้องในการทำงาน ของมอเตอร์
2. หยอดน้ำมันบริเวณบู๊ต (จุดหมุนหรือบานพับ)ของประตูเพื่อทำให้
ประตูมีความฝืดน้อยที่สุด
3. หยอดน้ำมันบริเวณจุดยึดของมอเตอร์และบริเวณจุดดึงประตู
4. ควรหยุดใช้งานทันทีที่พบว่า ประตูตก หรือเคลื่อนที่เสียดสีกับพื้น
และควรเปลี่ยนกลับไปใช้ระบบมือผลักแทนชั่วคราว
5. ควรหมั่นกวาด ทำความสะอาด บริเวณพื้นถนนสม่ำเสมอ
6. คอยระวังอย่าให้สุนัขกัดสายมอเตอร์
7. หมั่นตรวจตรา ควรระวังเรื่องมดและแมลงเข้าไปทำรังและรบกวน
แผงวงจร ที่บริเวณชุดควบคุม

GLISS 500/600/1000/1300/1500

การปลดล็อคเป็นระบบเข็นมือผลัก (กรณีไฟฟ้าดับ)
ของมอเตอร์บานเลือ่ น
1. ใช้กุญแจไขที่ก้านกระเดื่องด้านหลังเครื่อง / เปิดฝาหลังเครื่องออก

2. ดึงก้านกระเดื่องง้างออกมา 90ο ตั้งฉากกับตัวเครื่อง จะทำให้ระบบคลัช
ภายใน คลายตัวออก สามารถเข็นประตูได้ / ใช้มือหมุนลูกบิดภายใน
ตามเข็มนาฬิกาจนสุดแล้วคลายออกเล็กน้อย

3. ในกรณีที่จะกลับมาใช้ระบบอัตโนมัติอย่างเก่า ให้ผลักก้านกระเดื่องกลับ
พับเข้าไปเก็บไว้ในตัวมอเตอร์ พร้อมปิดกุญแจกลับคืนสู่ตำแหน่งเดิม /
หมุนลูกบิดกลับคืนทวนเข็มนาฬิกา ประมาณ 5-6 รอบ เลื่อนประตูไป
เล็กน้อย จะได้ยินเสียงเข้าล็อค

GLISS 500/1000 I

วิธปี ลดคลัชแบบฉุกเฉินเฉพาะรุน่ GLISS 500/1000I
กรณีที่ไม่สามารถง้างกระเดื่องคลายล็อคให้ตั้งฉากได้ จะทำให้ไม่สามารถเข็น ประตูเป็นระบบมือ
ผลักได้ ถ้ากรณีเช่นนี้เกิดขึ้น อย่าพยายามฝืนงัดหรือออกแรง ดึง เพราะอาจจะทำให้ก้านกระเดื่อง
หักได้ สาเหตุที่ไม่สามารถง้างตั้งฉากได้อาจ เนื่องมาจากประตูได้พุ่งอัดชนเสากันชนอย่างแรง
หรือเป็นเพราะ ชุด LIMIT SWITCH เกิดขัดข้อง หรือ ล้อประตูอยู่ในสภาพลื่นผิดปกติในขณะนั้น
ซึ่งเป็นผลให้เฟืองขับ ในตัวมอเตอร์ขบกันจนเกิดความเครียด ให้ทำการแก้ไขโดยวิธีต่อไปนี้

1. ดันสปริงที่งอให้เลื่อนมาอยู่ในตำแหน่งแนวกลางกล่อง
2. ใช้ไขควงไขสกรูด้านข้างเพื่อเปิดยกฝาครอบมอเตอร์ด้านบนออก
3. ยกฝาครอบออก
4. นำคีมล็อคมาจับหมุนที่เพลาแกนของมอเตอร์ ประมาณ 2-3 รอบเพื่อให้
เฟืองขับ ภายในตัวมอเตอร์คลายตัวออก จะสังเกตุได้ว่าถ้าหมุนถูกทาง
จะออกแรงที่ใช้ในการหมุนน้อยลง และสามารถง้าง กระเดื่อง ให้ตั้งฉาก
ได้โดยง่าย แต่ถ้าหมุนผิดทาง จะต้องออกแรงมากยิ่งขึ้นในการหมุน และ
ไม่สามารถที่จะง้างกระเดื่องได้ด้วย

RAM 30 / RAM 50

การปลดล็อคเป็นระบบเข็นมือผลัก (กรณีไฟฟ้าดับ)
ของมอเตอร์บานสวิง (เฉพาะรุน่ RAM 30 / 50 )
1. ใช้กญ
ุ แจสอดเข้าไปยังช่องกุญแจด้านข้าง

2. บิดหมุนทีต่ วั กุญแจประมาณ 135 o ตามเข็มนาฬิกา ใช้มอื จับที่
วงล้อ แล้วหมุนวงล้อให้ตำแหน่ง MANUAL ชีไ้ ปทางแขนดึง
ของมอเตอร์ จะทำให้คลัชภายในแยกตัวออกสามารถผลักประตู
ได้อสิ ระ ( ณ ตำแหน่งนีจ้ ะไม่สามารถถอดลูกกุญแจออกได้ )

3. ในกรณีทต่ี อ้ งการกลับมาใช้ระบบอัตโนมัติ เช่นเดิม ทำได้โดย
การหมุนวงล้อให้ตำแหน่ง AUTOMATIC ชีไ้ ปทางแขนดึง
ของมอเตอร์ จากนัน้ หมุนกุญแจให้ตง้ั ฉากเข้าทีเ่ ดิม แล้วดึง
กุญแจออก
หมายเหตุ กรณีที่ประตูติดตั้งล็อคไฟฟ้า ให้ใช้กุญแจไขปลดล็อคไฟฟ้า
ออกเสียก่อน แล้วจึงค่อยปลดล็อคที่ตัวมอเตอร์

TROUBLE SHOOTING

ปัญหาและแนวทางแก้ไขสำหรับรุน่ บานเลือ่ น
ข้อควรระวัง ก่อนทำการแก้ไขชิน้ ส่วนเกีย่ วข้องกับไฟฟ้า จะต้องทำการปิด
แหล่งจ่ายไฟ ( Power supply ) ก่อนเสมอ

ปญ
ั หา

แนวทา งแกไ้ข

กดรีโมทหรอืสวิทซก์ดภา ย ในบา้ น
แลว้เคร่ืองไ ม่ทำ งา น

1. ตรวจสอบแหล่งจ่า ย ไ ฟ MAI NหรอืCI RCUI T
BREAKER ว่า อย ู่ในตำ แหน่ง ON หรอืไ ม่
2. ตรวจสอบ FUSE ภา ย ในเคร่ืองว่า ขา ดหรอืไ ม่
3. ตรวจสอบสภา พถ่า นรีโมท
4. ตรวจสอบสิ่งกีดขวา งลำ แสงกรณ ีที่มีกา รติดตง้ั
PHOTO SWI TCH SENSOR

กดรีโมทแลว้ประตไู ม่เคล่ือนที่
แต่มีเสีย งดงัคลิกในตวัมอเตอร์

1. ตรวจสอบสิ่งกีดขวา งบริเวณ รา ง/ลอ้ประตู
2. อา จเปน
็ เพรา ะประตอูดัหรอืชนกระแทกเสา อย ่า งแรง
จนทำ ใหม้อเตอรไ์ ม่สา มา รถหมน
ุ ออกตวัไ ด้ ใหใ้ชว้ิธี
ปลดคลชัแบบฉกุเฉิน แลว้ทำ กา รปรบ
ั ตง้ัลิมิตเพลต
เพ่ือหย ดุตำ แหน่งประตใูหม่

กดรีโมท ประตเูคล่ือนที่ไ ด้
นิดเดีย วแลว้หย ดุ

1. กดรีโมทคา้ งในระย ะเวลา อน
ั สน
้ั เกินไ ป
2. ตรวจสอบสิ่งกีดขวา งบริเวณ รา ง/ลอ้ประตู
3. ตรวจเชค็สปริงของลิมิตสวิทซว์่า ทำ งา นผิดปกติ
หรอืไ ม่
4. ตง้ักำ ลงัของมอเตอรน
์ อ้ย เกินไ ป

หมายเหตุ
- หากปัญหาทีเ่ กิดขึน้ นอกเหนือกรณีดงั เกล่าห้ามทำการแก้ไขหรือดัดแปลงโดยเด็ดขาดมิฉะนัน้
บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
- ให้ทำการเปิด-ปิดด้วยระบบมือผลักชัว่ คราวและกรุณาติดต่อฝ่ายบริการเพือ่ ดำเนินการซ่อมต่อไป

TROUBLE SHOOTING

ปัญหาและแนวทางแก้ไขสำหรับรุน่ บานสวิง
ข้อควรระวัง ก่อนทำการแก้ไขชิน้ ส่วนเกีย่ วข้องกับไฟฟ้า จะต้องทำการปิด
แหล่งจ่ายไฟ ( Power supply ) ก่อนเสมอ

ปญัหา

กดรีโมทหรอืสวิทซก์ดส่งสญัญาณ แต่เคร่ือง
ไม่ทำงาน (มอเตอรไ์ม่ทำงาน)

กดรีโมทส่งสญัญาณ มีเสียงมอเตอรท์ำงาน
แต่ประตไูม่เคล่ือนที่

แนวทางการแกไ้ข
1. ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ MAIN หรอื CIRCUIT BREAKER
ว่าอยู่ในตำแหน่ง ON หรอืไม่
2. ตรวจเชค็สภาพ BATTERY ของรีโมทอาจสงัเกตจากความสว่าง
ของหลอด LED
3. ตรวจสอบรหสัที่ตง้ัไวร้ะหว่างตวัรีโมทกบัชดุรบัสญัญาณภายใน
ชดุควบคมุจะตอ้งตรงกนั
4. ตรวจสอบ FUSE ขาด หรอืขว้ัต่อสายว่าหลดุหรอืหลวมหรอืไม่
1. ตรวจสอบว่ามีสิ่งกีดขวางบริเวณประตหูรอืไม่ ถา้มีใหท้ำการขจดั
วตัถนุน้ัออกไปก่อน
2. กรณีที่ติดตง้ั ลอ็คไฟฟา้ ใหต้รวจสอบว่าลอ็คไฟฟา้ทำงานถกูตอ้ง
หรอืไม่
3. ตรวจเชค็ตำแหน่งของตวัปลดลอ็คของมอเตอรว์่าอยู่ในตำแหน่งที่
ทำงานแบบอตัโนมตัิหรอืไม่ กรณีที่เขา้สู่ตำแหน่งอตัโนมตัิ
ถกูตอ้งจะสามารถดงึเอาลกูกญุแจออกได้
4. เชค็ดกูารตง้ัแรงของมอเตอรว์่าไดส้ดัส่วนกบัประตหูรอืไม่ พรอ้ม
ทง้ัตรวจดสูภาพของประตวู่ามีการตกหรอืทรดุตวัทำใหม้อเตอร์
ตอ้งออกแรงมากกว่าปกติ ใหท้ำการปรบัตง้ัเลอืกแรงกระฉาก
ของมอเตอรเ์สียใหม่
5. การกดรีโมทควบคมุของบานสวิงในบางครง้ัอาจจะมีการหลง
ขน้ัตอนการทำงาน ถา้กรณีมีขอ้ผิดพลาดเกิดขน้ึ ใหท้ิง้ช่วงการ
กดปุ่มส่งสญัญาณห่างกนัอย่างนอ้ย 30 วินาทีเพ่ือใหร้ะบบทำ
การ RESET ตวัเอง

ACCESSORIES

อุปกรณ์เสริมสนับสนุนเพิม่ เติม
สำหรับลูกค้าท่านทีต่ อ้ งการความพิเศษหรือต้องการความปลอดภัยทีม่ ากกว่ามาตรฐาน
บริษัทฯ ขอเสนออุปกรณ์เสริมดังนี้
1

2

3

1.) FLASHING LAMP
ไฟกระพริบสีเหลือง ส่งสัญญาณแจ้งเตือนให้ทราบถึงสถานะของประตู หลอดไส้
Filament ให้ความสว่างและอายุการใช้งานทีย่ าวนาน พร้อมฝาครอบแบบ Makralon
Dome ทีท่ นทานและกระจายแสงได้ดี

2.) FT-10 PHOTO SWITCH SENSOR
ระบบป้องกันที่ให้ความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการทำงานสูง เมื่อมีวัตถุขวาง
ลำแสง Infrared ระหว่างช่องทางเข้า
ระบบจะสั่งให้ประตูหยุดการทำงานทันที
(หลักการทำงานเช่นเดียวกับระบบความปลอดภัยในลิฟท์)

3.) CSC/E KEY SWITCH
สวิทซ์ควบคุมด้วยกุญแจใช้ติดตั้งสำหรับภายนอกอาคารหรือบริเวณสถานที่ที่ต้องการ
การป้องกันการควบคุมจากบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต

