
 
 

PROCEDURA SZYBKIEGO PROGRAMOWANIA SIŁOWNIKA JIM3.9B 
 
 

 

Za pomocą poniżej opisanej procedury można zaprogramować jeden lub więcej pilotów oraz przeprowadzić AUTOSET centrali sterującej. Taka możliwość jest 

dostępna tylko podczas pierwszego uruchomienia. 

 

Warunki do przeprowadzenia szybkiego programowania: 
 
- Dostępne miejsce w pamięci odbiornika – mniej niż 64 zapisane piloty 

 
- Funkcji AUTOSET nie była jeszcze wykonywana – ustawienia fabryczne. 

 
W razie popełnienia jakiegokolwiek błędu w fazie szybkiego programowania, można powrócić do ustawień fabrycznych. W takim przypadku należy odłączyć 

zasilanie sieciowe, przytrzymać dwa przyciski na centrali i trzymając je wciśnięte podłączyć zasilanie. Po zapaleniu się wszystkich trzech diod zwalniamy 

przyciski. Centrala powróciła do ustawień fabrycznych. Teraz można ponownie przeprowadzić procedurę szybkiego programowania. 

 

Opis szybkiego programowania 
 
1 Podłączyć napięcie sieciowe. 

 
2 Wbudowane  oświetlenie LED  centrali sterującej zacznie migać. 

 
3 Nacisnąć  jednocześnie dwa górna przyciski na nadajniku z kodem ARC w celu aktywacji funkcji „ukryty przycisk” (min.3 sekundy),  

 oświetlenie LED będzie świecić się na stałe. 
 

4 W ciągu 5 sek. nacisnąć przycisk na nadajniku który ma być skojarzony z funkcją otwierania bramy,                                 

5 Oświetlenie LED mignie szybko kilka razy, potwierdzając tym samym odbiór sygnału z nadajnika, a następnie zacznie migać. 
 

6 Powtórzyć czynności z punktów 3 i 4 w przypadku programowania kolejnych nadajników ARC. Maksymalna ilość nadajników wynosi 64. 
 

7 Aby przejść do kolejnej fazy programowania, nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk nadajnika, który jest już zapisany, do momentu uruchomienia 

procedury AUTOSET. 
 

8 DIODY LD1/2/3 będą zapalać się cyklicznie, następnie brama wykona kilka cykli podczas których zostaną dobrane optymalne parametry funkcjonowania 

napędu.                                                                                                                          

9 Jeśli procedura AUTOSET przebiegnie pomyślnie, brama zatrzyma się w pozycji otwartej, a DIODY zaczną świecić na stałe przez 5 sek., potwierdzając  poprawny 

przebieg procedury AUTOSET (auto uczenia). 

 
 

Maksymalny czas na zaprogramowanie pierwszego pilota wynosi 60 sekund. 
W razie konieczności można  przeprowadzić ręczne programowanie, które jest opisane w instrukcji obsługi urządzenia. 
Aby pominąć fazę szybkiego programowania i przystąpić do ręcznego programowania, nacisnąć na 1 sek. w jakimkolwiek momencie przyciski PU1 i PU2. 

 

Uwaga: Napęd garażowy JIM3.9B oraz JIM4ESA standardowo wyposażony jest tylko w jeden ogranicznik mechaniczny, który montowany jest na 
prowadnicy w położeniu otwartej bramy.  


