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Reset / kalibratie GT35 / GT50 motoren en control box
Indien een storing optreedt met het luik, door welke oorzaak dan ook, dan dient een ‘reset’ uitgevoerd te worden. 

De knop       ‘neer’ van de bedrade of draadloze afstandsbediening dient ca. 20 sec. ingedrukt gehouden te 
worden, zodat de motoren helemaal inlopen. Na de reset zal de control box een ‘klik’ geven en het systeem is weer 
operationeel. 

Duty cyle - thermische beveiliging
De besturing (maar ook de motor(en)) heeft een duty cyle (inschakelduur). Dit houdt in dat de besturing ca. 1 minuut 
bedient kan worden en daarna 9 minuten in rust moet zijn. 1 minuut moet voldoende zijn om een luik te openen 
en te dichten. Indien de tijd overschreden wordt, dan gaat de besturing in de ‘HOT’ stand (thermische beveiliging).  
Na een aantal minuten wachten (afkoelen) zal de besturing weer bediend kunnen worden. 

Indien er niet gewacht kan worden kan ook het volgende gedaan worden om de besturing uit de ‘HOT’ stand te 
krijgen; haal het netsnoer uit de  control box en wacht 10 sec. Plug na 10 sec. het netsnoer weer in de control box  en 
voer de reset uit zoals bovenstaand beschreven. 

Montage 
Bij de montage van de motoren moet er om gedacht worden dat de motoren precies dezelfde stand hebben. Indien 
het bevestigingsoog van één van de motoren een slag gedraaid is, ontstaat er al een verschil wat de synchroniciteit 
beïnvloed.

Software
Om de software files in te laden dient gebruik gemaakt te worden van ConfigTool. Het programma geeft zelf aan als 
er updates zijn. Voor de benodigde USB kabel moet een driver geinstalleerd worden. Zowel de ConfigTool als de USB 
driver zijn te downloaden via de link: http://www.logicdata.net/download/
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