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VáÏen˘ zákazníku,
tû‰í nás, Ïe jste se rozhodl pro kvalitní v˘robek  na‰í 
spoleãnosti. Tento návod, prosíme, peãlivû uloÏte!

Pfieãtûte si tento návod a dodrÏujte ho, obsahuje dÛleÏité
informace pro montáÏ, provoz a správnou údrÏbu / opravy
pohonu garáÏov˘ch vrat tak, aby Vám radost z tohoto
v˘robku vydrÏela po mnoho let.

Prosíme, dodrÏujte v‰echny na‰e bezpeãnostní a v˘straÏné
pokyny, které jsou zvlá‰tû oznaãeny slovem POZOR nebo
Poznámka.

1 DÒLEÎITÉ POKYNY

POZOR
MontáÏ, údrÏbu, opravy a demontáÏ pohonu
garáÏov˘ch vrat musí provádût odborník.

Poznámka
Koncovému uÏivateli je nutno pfiedat zku‰ební denník a
návod pro bezpeãné pouÏívání a údrÏbu systému vrat.

1.1 DÛleÏité bezpeãnostní informace

POZOR
Nesprávná montáÏ nebo nesprávná údrÏba
pohonu mÛÏe vést k váÏn˘m úrazÛm. Z tohoto
dÛvodu je nutno dodrÏovat ve‰keré pokyny,
které jsou obsaÏené v tomto návodu.

Pohon garáÏov˘ch vrat je urãen˘ v˘hradnû k impuls-
nímu provozu pruÏinami vyváÏen˘ch v˘klopn˘ch a
sekãních vrat s neprÛmyslové oblasti. PouÏití v
prÛmyslové oblasti není pfiípustné!
Prosíme, dodrÏujte údaje v˘robce t˘kající se kombi-
nace vrat a pohonu. MoÏn˘m ohroÏením ve smyslu
EN 12604 a EN 12453 je zabránûno konstrukcí a
montáÏí podle na‰ich pokynÛ. Systémy vrat, které 
se nacházejí ve vefiejnû pfiístupn˘ch prostorách a
jsou vybaveny jen jedním bezpeãnostním zafiízením,
napfiíklad omezováním síly, smûjí b˘t provozovány
jen za dozoru.

1.1.1 Záruka
Pfii provedení konstrukãních zmûn nebo provedení
nebo zadání neodborn˘ch instalací v rozporu s námi
stanoven˘mi montáÏními smûrnicemi jsme zbaveni
záruky a odpovûdnosti za v˘robek. Dále nepfiebíráme
Ïádnou odpovûdnost za neúmysln˘ nebo neodborn˘
provoz pohonu a pfiíslu‰enství a za neodbornou
údrÏbu vrat a jejich vyváÏení. Akumulátory a Ïárovky
jsou rovnûÏ vyÀaty ze záruãních nárokÛ.

Poznámka
Pfii selhání pohonu garáÏov˘ch vrat je nutno okamÏitû
povûfiit odborníka kontrolou / opravou.

1.1.2 Kontrola vrat / systému vrat
Konstrukce pohonu není urãena pro pohon tûÏk˘ch
vrat, to znamená vrat, která se nedají nebo dají jen
tûÏko otevírat a zavírat ruãnû. Z tohoto dÛvodu je
nutné pfied montáÏí pohonu zkontrolovat vrata 
a zajistit, aby se dala lehce ovládat i ruãnû.
K tomu zvednûte vrata asi o jeden metr a pusÈte je.
Vrata se v této poloze musejí zastavit a nesmûjí se
pohybovat ani dolÛ, ani nahoru. Pokud se vrata
pfiesto pohybují jedním z obou smûrÛ, hrozí 
nebezpeãí, Ïe vyvaÏovací pruÏiny nejsou správnû
nastavené nebo vadné. V takovém pfiípadû je nutno
poãítat se zv˘‰en˘m opotfiebením a chybn˘mi funk-
cemi systému vrat.

POZOR: nebezpeãí smrtelného úrazu!
Nepokou‰ejte se sami mûnit, sefiizovat, 
opravovat nebo pfiemísÈovat vyvaÏovací
pruÏiny pro vyváÏení váhy vrat nebo jejich
upevnûní. Tyto díly jsou pod velk˘m napnutím
a mohou zpÛsobit váÏná zranûní. Kromû toho
kontrolujte opotfiebení a moÏná po‰kození
celého systému vrat (klouby, loÏiska vrat, 
lana, pruÏiny a upevÀovací díly. Zkontrolujte
moÏnou korozi nebo trhliny. Systém vrat se
nesmí pouÏívat, pokud je na nûm nutno 
provést opravy nebo sefiizovací práce, neboÈ
závada na systému vrat nebo nesprávnû
sefiízená vrata mohou rovnûÏ zpÛsobit tûÏké
úrazy.

Poznámka
Pfied instalací pohonu nechte, s ohledem na svou 
vlastní bezpeãnost, provést práce na vyvaÏovacích
pruÏinách vrat a, podle potfieby, servisní a opraváfiské
práce jen kvalifikovan˘m zákaznick˘m servisem pro
garáÏová vrata! Jen správná montáÏ a údrÏba, prove-
dená kompetentní / odbornou firmou nebo kompetentní /
odbornou osobou v souladu s návody mÛÏe zajistit 
bezpeãnou a pfiedpokládanou funkci montáÏe.

1.2 DÛleÏité pokyny pro bezpeãnou montáÏ
Odborník musí dbát na to, aby pfii provádûní
montáÏních prací byly dodrÏeny platné pfiedpisy pro
bezpeãnost práce a pfiedpisy pro provoz elektrick˘ch
zafiízení. Pfiitom je nutno dodrÏovat národní smûrnice.
MoÏn˘m nebezpeãím ve smyslu DIN EN 13241-1
brání konstrukce a montáÏ podle na‰ich pokynÛ.
Dal‰í zpracovatel musí dbát na to, aby byly dodrÏeny
národní pfiedpisy pro provoz elektrick˘ch zafiízení.

1.2.1 Pfied montáÏí pohonu garáÏov˘ch vrat je nutno z
kontrolovat, zda jsou vrata po mechanické stránce 
v bezvadném stavu a v rovnováze, takÏe se dají
snadno ovládat rukou. (EN 12604). Dále je nutno
zkontrolovat, zda se vrata dají správnû otevírat a
zavírat (viz kapitola 1.1.2).
Kromû toho je nutno vyfiadit z provozu mechanická
blokování vrat, která nejsou nutná pro ovládání 
pohonem garáÏov˘ch vrat. K tûm patfií zvlá‰tû 
blokovací mechanismy vratového zámku (viz kapitola
3.2.1/3.2.2).

Pohon garáÏov˘ch vrat je navrÏen pro provoz v
such˘ch prostorách a nesmí se proto montovat
venku. Strop garáÏe musí b˘t proveden tak, aby
umoÏÀoval bezpeãné upevnûní pohonu. U pfiíli‰ ä
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vysok˘ch nebo pfiíli‰ lehk˘ch stropÛ musí b˘t pohon
upevnûn na pfiídavn˘ch vzpûrách.

Poznámka
PfiiloÏené montáÏní materiály a montáÏní místo musí
montující osoba zkontrolovat ohlednû vhodnosti pro
pouÏití.

Voln˘ prostor mezi nejvy‰‰ím bodem vrat a stropem
musí b˘t (pfii otevfien˘ch vratech) minimálnû 30 mm
(viz obr. 1.1a/1.1b ). Pfii men‰ím volném prostoru,
pokud je k dispozici dostatek místa, je moÏno pohon
namontovat i za otevfiená vrata. V tûchto pfiípadech je
nutno pouÏít prodlouÏen˘ una‰eã vrat, kter˘ je nutno
objednat samostatnû. Pohon garáÏov˘ch vrat smí b˘t
umístûn maximálnû 50 cm mimo stfied. Vyjímkou jsou
sekãní vrata s v˘‰kov˘m vedením (H-kování), pfiitom
je v‰ak nutné speciální kování. Nutná zásuvka s 
ochrann˘m kontaktem pro elektrickou pfiípojku se
musí namontovat asi 50 cm od hlavy pohonu.
Zkontrolujte prosím tyto rozmûry!

Poznámka
V˘straÏn˘ ‰títek proti sevfiení je nutno trvale upevnit na
nápadném místû nebo v blízkosti instalovan˘ch tlaãítek 
k ovládání pohonu!

1.3 V˘straÏné pokyny

Pevnû instalovaná fiídící zafiízení (jako 
tlaãítka atd.) je nutno namontovat v 
dohledu vrat, ale dostateãnû daleko od
pohybujících se dílÛ a ve v˘‰i minimálnû
1,5 m. Je bezpodmíneãnû nutno umístit
je mimo dosah dûtí!

Je nutno dbát na to, aby  

- se v prostoru pohybu vrat nesmûly 
nacházet Ïádné osoby nebo pfiedmûty.

- si se systémem vrat nehrály dûti!

- aby se lano mechanického odji‰Èování
na vodících li‰tách nemohlo zachytit 
na systému stfie‰ního nosiãe nebo 
jin˘ch v˘stupcích vozidla nebo vrat.

POZOR
U garáÏí bez druhého vstupu je nutné 
nouzové odemykání, které brání moÏnému
vypáãení. Toto je nutno objednat samostatnû
a jeho funkci je nutno kontrolovat jednou za
mûsíc.

POZOR
Nevû‰te se vahou tûla na odji‰Èovací zvon!

1.4 Pokyny k údrÏbû
Pohon garáÏov˘ch vrat nevyÏaduje údrÏbu. Pro 
vlastní bezpeãnost se doporuãuje systém garáÏov˘ch
vrat nechat zkontrolovat odborníkem podle pokynÛ 
v˘robce. Kontrolu a údrÏbu smí provádût jen 
odborník, proto se obraÈte na své dodavatele. 
Vizuální kontrolu mÛÏe provádût provozovatel.
Ohlednû nutn˘ch oprav se obraÈte na své dodavatele.
Za neodbornû nebo nesprávnû provedené opravy
nepfiebíráme Ïádnou záruku.

1.5 Pokyny k obrazové ãásti
V obrazové ãásti je zobrazena montáÏ pohonu na
v˘klopn˘ch vratech. Navíc jsou uvedeny montáÏní
odchylky na sekãních vratech. U ãíslování obrázkÛ
pfiitom platí písmeno

Oa pro sekãní vrata a  

Ob pro v˘klopná vrata.

Nûkteré obrázky jsou navíc opatfieny následujícím 
symbolem s textov˘m odkazem. Pod tûmito textov˘mi
odkazy získáte dÛleÏité informace k montáÏi a 
provozu pohonu garáÏov˘ch vrat v pfiiloÏeném textu.

Pfiíklad:

= viz textová ãást, kapitola 2.2

Kromû toho je v obrazové i v textové ãásti, na místech,
na kter˘ch jsou vysvûtlovány DIL-spínaãe pohonu,
zobrazen˘ následující symbol.

= tento symbol oznaãuje 
v˘robní nastavení 
DIL-spínaãÛ.

Chránûno podle autorského zákona.
Pfietisk, i jen ãásteãn˘, jen s na‰ím svolením. Zmûny 
vyhrazeny.

2.2

âESKY
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Poznámka
V‰echny bezpeãností a ochranné funkce je nutno jednou
za mûsíc kontrolovat a podle potfieby okamÏitû odstranit
zji‰tûné závady.

POZOR
Pohon garáÏov˘ch vrat zapínejte jen pokud
vidíte do prostoru pohybu vrat. Pfied vjetím
nebo vyjetím se ujistûte, zda se vrata zcela
otevfiela. Vraty se smí projet nebo projít jen
pokud jsou zastavená v koncové poloze
"otevfien˘ch vrat". Na celém systému vrat 
(klouby, loÏiska vrat a upevÀovací díly) 
zkontrolujte opotfiebení a pfiípadné po‰kození.
Zkontrolujte pfiípadnou korozi nebo trhliny.
Systém vrat se nesmí pouÏívat, pokud 
vyÏaduje opravu nebo sefiízení, neboÈ závada
na systému vrat nebo nesprávnû sefiízená 
vrata mohou vést k tûÏk˘m úrazÛm.

V‰echny osoby, které pouÏívají systém vrat, pouãte 
o správné a bezpeãné obsluze. Vrata pfiitom pfii 
zavírání podrÏte obûma rukama. Systém vrat musí
zahájit bezpeãnostní zpûtn˘ chod.

Pfied montáÏí je nutno vyfiadit z provozu, popfiípadû
kompletnû demontovat mechanická zaji‰tûní vrat,
která nejsou zapotfiebí pro ovládání pohonem
garáÏov˘ch vrat. K tûm patfií zvlá‰tû zaji‰Èovací
mechanismy zámku vrat. Kromû toho je nutno 
zkontrolovat, zda jsou vrata v mechanicky bezvadném
stavu, takÏe se dají lehce ovládat ruãnû a zda se dají
správnû otevírat a zavírat (EN 12604).

3.1 Voln˘ prostor potfiebn˘ pro montáÏ pohonu
Pfii montáÏi pohonu musí b˘t voln˘ prostor mezi
nejvy‰‰ím bodem pohybu vrat a stropem minimálnû
30 mm (viz obr. 1.1a/1.1b ). Zkontrolujte prosím 
tyto míry! Na sekãních vratech je nutno kompletnû
demontovat vnitfiní mechanické zamykání vrat a
odstranit ruãní lanko (viz obr. 1.2a/1.3a ).

3.1.1 Pfied montáÏí li‰t

Poznámka
Pfied montáÏní vodících li‰t na pfieklad nebo pod strop je
nutno vodící sanû ve spojeném stavu (viz kapitola 3.1.4)
vysunout asi 20 cm z koncové polohy "otevfien˘ch vrat".
Toto není moÏné ve spojeném stavu, pokud jsou 
namontované koncové dorazy a pohon (viz obr. 2.1 ).

3.1.2 Provozní reÏimy vodící li‰ty
U vodící li‰ty existují dva rÛzné provozní reÏimy:

3.1.3 Ruãní reÏim (viz obr. 4.1 )
Vodící sanû jsou odpojené od zámku pásu; to 
znamená, Ïe mezi vraty a pohonem není Ïádné
pfiímé spojení, takÏe vraty se dá pohybovat rukou.
Pro odpojení vodících saní je nutno zatáhnout za
lanko mechanického odpojování.

Poznámka  
Pokud jsou vodící sanû pfii odpojení v koncové poloze
"zavfien˘ch vrat", je nutno zatáhnout za lanko mecha-
nického odji‰tûní a podrÏet ho tak dlouho, dokud se 
vodící sanû na li‰tû neposunou tak daleko, Ïe jiÏ 
nemohou zapadnou do koncového dorazu (posuv saní
asi 3 cm). Aby bylo moÏno vrata trvale obsluhovat 
ruãnû, je nutno lanko na vodících saních upevnit podle
obrázku 4.2.
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2 DEFINICE

âasová prodleva
âasová prodleva v koncové poloze "otevfien˘ch vrat"
pfied zavfiením pfii automatickém zavírání.

Automatické zavírání
Automatické zavírání vrat z koncové polohy
"otevfien˘ch vrat) po uplynutí ãasové prodlevy.

DIL-spínaãe
Spínaãe umístûné na fiídící desce, slouÏící k 
nastavení fiízení.

Svûtelná závora 
Pfii aktivaci bezpeãnostního zafiízení svûtelné závory
pfii zavírání vrat se vrata zastaví a rozjedou opaãn˘m
smûrem. âasová prodleva se spustí znovu.

Impulsní fiízení
Provoz vrat, pfii kterém s pomocí sledu impulsÛ vrata
stfiídavû nacházejí v reÏimu nahoru - zastavit - dolÛ -
zastavit.

Pohyb pro pfiizpÛsobení síly
Pfii pfiizpÛsobovacím pohybu se nastaví nutné síly.

Normální provoz
Provoz vrat s nastaven˘mi dráhami a silami.

Referenãní pohyb
Pohyb vrat smûrem ke koncové poloze "otevfien˘ch
vrat" pro dosaÏení základního nastavení.

Zpûtn˘ pohyb
Pohyb vrat opaãn˘m smûrem aÏ do koncové polohy
"otevfien˘ch vrat" pfii reakci bezpeãnostních zafiízení.

Mez zpûtného pohybu
Mez zpûtného pohybu oddûluje oblast mezi zpûtn˘m
pohybem nebo zastavením vrat pfii silovém vypnutí.

Pohyb pro pfiizpÛsobení dráhy
Pfii pfiizpÛsobovacím pohybu se nastaví nutné dráhy.

âas pfiedbûÏné v˘strahy
âas mezi povelem k pohybu a zaãátkem pohybu vrat.

V˘robní reset
Nastavení pfiizpÛsoben˘ch hodnot zpût na v˘robní
nastavení.

3 P¤ÍPRAVA MONTÁÎE

Pfied instalací pohonu nechte v zájmu vlastní 
bezpeãnosti provést odborníkem pfiípadnou údrÏbu a
opravy systému vrat!
Pouze správná montáÏ a údrÏba, provedená 
kompetentní / odbornou firmou nebo kompetentní /
odbornou osobou v souladu s návody mÛÏe zajistit
bezpeãnou a pfiedpokládanou funkci montáÏe.
Odborník musí dbát na to, aby pfii provádûní 
montáÏních prací byly dodrÏeny platné pfiedpisy 
bezpeãností práce a pfiedpisy pro provoz elektrick˘ch
zafiízení. MoÏn˘m ohroÏením ve smyslu DIN EN
13241-1 se zamezuje konstrukcí a montáÏí podle
na‰ich pokynÛ.
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Poznámka
Pokud se vrata nedají rukou snadno nastavit do 
poÏadované koncové polohy "otevfien˘ch vrat" nebo
"zavfien˘ch vrat", je mechanika vrat pro provoz s 
pohonem garáÏov˘ch vrat pfiíli‰ tûÏká a musí se 
zkontrolovat (viz kapitola 1.1.2)!

3.2.3 Napnutí ozubeného fiemene
Ozuben˘ fiemen vodící li‰ty je z v˘roby optimálním
zpÛsobem napnut˘. V rozbûhové a brzdící fázi mÛÏe
u velk˘ch vrat docházet ke krátkodobému vyvû‰ení
fiemene z profilu li‰ty. Tento efekt v‰ak nepfiedstavuje
Ïádné technické problémy a nemá negativní vliv na
Ïivotnost pohonu.

3.2.4 Stanovení koncov˘ch poloh vrat montáÏí 
koncov˘ch dorazÛ
1) Koncov˘ doraz pro koncovou polohu "otevfien˘ch

vrat" je nutno volnû nasadit do vodící li‰ty mezi 
vodící sanû a pohon (viz obr. 5.1 ) a vrata se po
montáÏi una‰eãe vrat (viz obr. 5.1 ) per ruãnû 
nastaví do koncové polohy "otevfien˘ch vrat". 
Koncov˘ doraz se tím posune do správné polohy.
Pak je nutno koncov˘ doraz pro koncovou polohu
"otevfien˘ch vrat" zafixovat. (viz obr. 5.1 ).

Poznámka
Pokud vrata v koncové poloze "otevfien˘ch vrat" nedo-
sáhnou kompletní v˘‰ky prÛjezdu, je moÏno koncov˘
doraz odstranit, takÏe se pouÏije integrovan˘ koncov˘
doraz (v hlavû pohonu). 

2) Koncov˘ doraz pro koncovou polohu "zavfien˘ch
vrat" se volnû nasadí do vodící li‰ty mezi vodící
sanû a vrata (viz obr. 5.2 ) a vrata se pak rukou
nastaví do koncové polohy "zavfien˘ch vrat". 
Koncov˘ doraz se tím posune do blízkosti správné
polohy. Po dosaÏení koncové polohy "zavfien˘ch
vrat" se koncov˘ doraz posune dále asi o 1 cm ve
smûru "zavfien˘ch vrat" a pak zafixuje (viz obr. 5.2 ).

3.3 Elektrická pfiípojka

Pokyny k elektrikáfisk˘m pracem

POZOR
Pfii ve‰ker˘ch elektrikáfisk˘ch pracech je
nutno dodrÏovat následující body:

- Elektrické pfiípojky smûjí provádût jen odborní
elektrikáfii!

- Elektroinstalace na místû stavby musí 
odpovídat pfiíslu‰n˘m bezpeãnostním
pfiedpisÛm (230/240 V stfiídav˘ch, 50/60 Hz)!

- Pfied v‰emi pracemi na pohonu je nutno pohon
odpojit od napûtí!

- Cizí napûtí na pfiipojovacích svorkách fiízení
vede k po‰kození elektroniky.

- Pro zamezení po‰kození je nutno dbát na to, 
aby fiídící vedení pohonu (24 V stejnosmûrn˘ch)
bylo poloÏeno v instalaãním systému, 
oddûleném od ostatních napájecích vedení 
(230 V stfiídav˘ch)!
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POZOR
Pokud je pohon garáÏov˘ch vrat v zemích, ve
kter˘ch platí norma EN 13241-1 namontovan˘
odborníkem dodateãnû na sekãní vrata
Hörmann bez pojistky proti pfietrÏení pruÏin
(BR30), musí odpovûdn˘ montér namontovat
na vodící sanû také dodateãnou soupravu.
Tato souprava je tvofiena ‰roubem, kter˘
zaji‰Èuje vodící sanû proti nekontrolovanému
odji‰tûní a nov˘m krytem lanového zvonu, na
kterém jsou obrázky, ukazující, jak je nutno
soupravu ovládat pro dva provozní reÏimy
vodících li‰t.

3.1.4 Automatick˘ reÏim (viz obr. 6 )
Zámek pásu je spojen˘ s vodícími sanûmi, to 
znamená, Ïe vrata a pohon jsou navzájem spojené,
takÏe vrata je moÏno pohánût pohonem.
Pro pfiípravu vodících saní ke spojení je nutno 
stisknout zelené tlaãítko. Potom je nutno nastavit
vrata ve smûru od vodících saní tak, aÏ se zámek
pásu spojí s vodícími sanûmi.

POZOR 
Pfii pohybu vrat nesahejte prsty do vodící li‰ty
Ü nebezpeãí sevfiení!

3.2 MontáÏ pohonu garáÏov˘ch vrat 

POZOR
Pfii montáÏi pohonu musí b˘t odstranûné ruãní
lanko (viz obr 1.2a )

Poznámka
Pfii vrtacích pracech je nutno pohon zakr˘t, neboÈ vrtací
prach a tfiísky mohou vést k funkãním závadám.

3.2.1 Stfiední zaji‰tûní sekãních vrat
U sekãních vrat se stfiedním zaji‰tûním je nutno kloub
pfiekladu a uná‰ecí úhelník namontovat mimo stfied
(viz obr. 1a ).

3.2.2 Mimostfiedn˘ v˘ztuÏn˘ profil na sekãních vratech
U mimostfiedného v˘ztuÏného profilu na sekãních
vratech je nutno namontovat uná‰ecí úhelník na 
nejbliÏ‰í v˘ztuÏn˘ profil vpravo nebo vlevo 
(viz obr. 1.5a ).

Poznámka
Odli‰nû od obrazové ãásti je nutno u dfievûn˘ch vrat 
pouÏít ‰rouby do dfieva 5 x 35 z pfiiloÏené soupravy vrat
(otvor Ø 3 mm).

Mechanická zaji‰tûní v˘klopn˘ch vrat je nutno vyfiadit
z provozu (viz obr. 1.3a ). U zde neuveden˘ch
modelÛ vrat je nutno na stavbû pouÏít svorky 
(viz obr. 1.2b/1.3b/1.4b ).

Poznámka
Odli‰nû od obrazové ãásti (viz obr. 1.5b/1.6b ) je nutno 
u vrat s umûleckou kovanou klikou umístit kloub pfiekladu
a uná‰ecí úhelník mimo stfied.

U vrat N80 s dfievûnou v˘plní je nutno pouÏít k montáÏi
spodní otvory kloubu pfiekladu (viz obr. 1.6b ).
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4 UVEDENÍ POHONU DO PROVOZU

V‰eobecnû
Pohon je vybaven pamûtí nezávislou na napájení, 
do které se pfii pfiizpÛsobení ukládají a pfii následn˘ch
pohybech aktualizují specifická data vrat (dráha
pohybu, síly potfiebné pro pohyb vrat atd.). Data 
platí jen pro tato vrata. Pro pouÏití s jin˘mi vraty 
nebo pokud se silnû zmûní chování vrat pfii pohybu
(napfiíklad pfii dodateãné zmûnû polohy koncov˘ch
dorazÛ nebo po montáÏi nov˘ch pruÏin atd.) je nutno
tato data smazat a provést nové pfiizpÛsobení 
pohonu.

Poznámka
Pfied prvním uvedením do provozu je nutno zkontrolovat
správnou instalaci v‰ech pfiipojovacích vedení na v‰ech
svorkách.

4.1 Pfiíprava
Odpojené vodící sanû je nutno pfiipravit k pfiipojení
stiskem zeleného tlaãítka na vodících saních 
(viz obr. 6 ). Vrata je nutno nastavit ruãnû tak, aby se
vodící sanû pfiipojily k zámku fiemenu. 
• pfiipojte síÈovou zástrãku
• osvûtlení pohonu dvakrát blikne (viz obr. 18 ).

4.2 Mazání dat vrat
Ve stavu pfii odeslání nejsou naprogramovaná Ïádná
data vrat a je moÏno provést okamÏitû pfiizpÛsobení
pohonu. Pfii opûtovné montáÏi pohonu je nutno
nejdfiíve smazat data vrat.
Pokud je nutno provést nové pfiizpÛsobení, je moÏno
data vrat smazat následujícím zpÛsobem 
(viz obr. 17 ):
1. Odpojte síÈovou zástrãku.
2. Stisknûte prÛhledné tlaãítko na pouzdru a podrÏte

stisknuté.
3. ZasuÀte síÈovou zástrãku a v˘‰e uvedené tlaãítko

drÏte stisknuté tak dlouho, dokud jednou neblikne
osvûtlení pohonu.

Data vrat s smaÏou. Je moÏno okamÏitû provést
pfiizpÛsobení.

4.3 PfiizpÛsobení 

Poznámka
Bûhem celého postupu pfiizpÛsobení bliká osvûtlení
pohonu.

Stisknûte prÛhledné tlaãítko v krytu pohonu 
(viz obr. 18 ). Provede se referenãní pohyb ve smûru
"otevfien˘ch vrat" aÏ na koncov˘ doraz. Pohon se
zastaví v koncové poloze "otevfien˘ch vrat".
Následujícím pohybov˘m impulsem se automaticky
provedou následující kroky:
• PfiizpÛsobení drah: provede se pfiizpÛsobovací

jízda ve smûru "zavfien˘ch vrat" aÏ na koncov˘
doraz.

• Pohyb vrat ve smûru "otevfiení vrat". 
• PfiizpÛsobení sil: provede se pfiizpÛsobovací pohyb

ve smûru "zavfien˘ch vrat" se sniÏující se rychlosti.
• Pohyb vrat ve smûru "otevfien˘ch vrat".
Po úspû‰ném pfiizpÛsobení pohonu zÛstane pohon
stát se zapnut˘m osvûtlením pohonu v poloze 
"otevfien˘ch vrat".
Pohon je nyní pfiizpÛsoben˘ a pfiipraven˘ k 
provozu. 
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3.3.1 Pfiipojení pfiídavn˘ch dílÛ
Pro pfiipojení pfiídavn˘ch dílÛ je nutno otevfiít víko
krytu pohonu (viz obr. 8 ). Svorky, ke kter˘m se 
pfiipojují radiové pfiijímaãe nebo pfiídavné díly, jako
bezpotenciálové vnitfiní a vnûj‰í spínaãe, vypínaãe
nebo kontakt integrovan˘ch dvefií a bezpeãnostní
zafiízení, jako jsou svûtelné závory, vedou jen 
bezpeãné napûtí maximálnû 30 V stejnosmûrn˘ch.
V‰echny pfiipojovací svorky je moÏno obsadit 
vícenásobnû, av‰ak maximálnû 1 x 2,5 mm2

(viz obr. 9 ).

Poznámka
Napûtí na pfiipojovacích svorkách asi +24 V se nesmí
pouÏívat pro napájení svûtla!

3.3.2 Pfiipojení externích impulsov˘ch tlaãítek pro 
zapínání nebo vypínání pohybu vrat
Je moÏno paralelnû pfiipojit jedno nebo více tlaãítek
se spínacími kontakty (bezpotenciálov˘mi), napfiíklad
vnitfiní nebo vnûj‰í klíãov˘ spínaã (viz obr. 10/11 )

3.3.3 Pfiipojení pfiídavného externího radiového 
pfiijímaãe*
Navíc nebo namísto integrovaného radiového modulu
(viz kapitola 4.5.2) je moÏno pfiipojit externí radiov˘
pfiijímaã pro funkãní impuls. Konektor pfiijímaãe se
pfiipojí na odpovídající pfiipojovací pozici (viz obr. 12 ).

3.3.4 Pfiipojení 2 vodiãové svûtelné závory*
2 vodiãové svûtelné závory je nutno pfiipojit jako na
obr. 13 .

Poznámka
Pfii montáÏi svûtelné závory je nutno dbát na to, aby
pouzdro vysílaãe a pfiijímaãe bylo namontováno co 
nejblíÏe k podlaze - viz návod ke svûtelné závofie.

3.3.5 Pfiipojení kontaktu integrovan˘ch dvefií*
Pfiipojení kontaktu integrovan˘ch dvefií s testem
(musí b˘t nucenû otevírající).
Kontakty integrovan˘ch dvefií musejí b˘t pfiipojeny
podle obr. 14 .

Poznámka
Rozpojením kontaktu se pfiípadn˘ pohyb vrat okamÏitû
zastaví a trvale pfieru‰í.

3.3.6 Pfiipojení volitelného relé PR 1*
Volitelné relé PR1 je moÏno pouÏít pro signalizaci
koncové polohy "zavfien˘ch vrat" a ovládání svûtla.
Pfiipojení podle obr. 15 .

3.3.7 Nouzov˘ akumulátor*
Aby bylo moÏno ovládat vrata pfii v˘padku elektrické
sítû, je moÏno pfiipojit voliteln˘ nouzov˘ akumulátor
(viz obr. 21 ). Pfiepínání na akumulátorov˘ provoz se
pfii v˘padku sítû provede automaticky. Pfii akumuláto-
rovém provozu je vypnuté osvûtlení pohonu.
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Poznámka
Pokud pohon zÛstane stát s blikajícím osvûtlením nebo
pokud nedosáhne koncov˘ch dorazÛ, jsou maximální 
síly pfiíli‰ malé a je nutno zmûnit jejich nastavení (viz
kapitola 4.4). Dal‰ím pohybov˘m impulsem se znovu
spustí cel˘ postup pfiizpÛsobení.

Poznámka
Pokud nebylo dosaÏeno koncového dorazu "otevfien˘ch
vrat", je nastavení maximální síly "otevírání" pfiíli‰ nízké
a musí se zv˘‰it. (Viz kapitola 4.4) Po zv˘‰ení maxi-
mální síly "otevírání vrat" (maximálnû jedna osmina 
otáãky na jeden pokus o nastavení!) se vraty stiskem
prÛhledného tlaãítka najede do koncové polohy
"zavfien˘ch vrat". Zavírání se musí je‰tû pfied dosaÏením
koncové polohy "zavfien˘ch vrat" zastavit opûtovn˘m 
stiskem tlaãítka! Pak je nutno provést pohyb vrat ve
smûru "otevfien˘ch vrat".

Poznámka
Pokud nebylo dosaÏeno koncového dorazu "zavfien˘ch
vrat", je nastavení maximální síly "zavírání" pfiíli‰ malé 
a musí se zv˘‰it (viz kapitola 4.4). Po zv˘‰ení maximální
síly (maximálnû jedna osmina otáãky na jeden pokus
o nastavení!) je nutno smazat data vrat (viz kapitola 4.2)
a pfiizpÛsobení je nutno opakovat.

Poznámka
PfiizpÛsobené omezení síly prosím zkontrolujte 
provedením odpovídajícího bezpeãnostního postupu
podle kapitoly 4.4!

Postup pfiizpÛsobení je moÏno kdykoli pfieru‰it 
pohybov˘m impulsem. Dal‰ím pohybov˘m impulsem
se cel˘ postup pfiizpÛsobení spustí znovu.

4.4 Nastavení sil
Pfii pfiizpÛsobení otevírání nebo zavírání potfiebné a
uloÏené síly se aktualizují i pfii následn˘ch pohybech
vrat. Proto je z bezpeãnostních dÛvodÛ nutné, aby se
tyto hodnoty pfii pomalu se zhor‰ujících pohybov˘ch
vlastnostech vrat (napfiíklad povolování napnutí 
pruÏin) nemohly mûnit neomezenû, neboÈ jinak by se
zvy‰ovalo bezpeãnostní riziko pfii pfiípadnû nutném
ruãním ovládání vrat (napfiíklad pád vrat).

Z tohoto dÛvodu bylo ve stavu pfii odeslání 
provedeno omezené pfiedbûÏné nastavení maximál-
ních sil, které jsou k dispozici pfii otevírání a zavírání
(stfiední poloha potenciometrÛ), tyto síly je v‰ak v
pfiípadû potfieby moÏno zv˘‰it.

Poznámka
Na potenciometru nastavené maximální síly mají mal˘
vliv na citlivost omezení síly, neboÈ skuteãné potfiebné
síly se ukládají bûhem pfiizpÛsobovacího provozu. Ve
v˘robû nastavené síly se hodí pro provoz standardních
vrat. 

Pro nastavení maximálních sil pro otevírání a zavírání
je k dispozici vÏdy jeden potenciometr, kter˘ je 
pfiístupn˘ po sejmutí krytu pohonu a oznaãen˘ P1 a 
P2 (viz obr. 19 ). Pomocí potenciometru P1 je moÏno
nastavovat maximální sílu ve smûru "otevírání vrat";
pomocí potenciometru P2 je moÏno nastavovat 
maximální sílu ve smûru "zavírání vrat". Pfiitom se síly
zvy‰ují otáãením ve smûru hodinov˘ch ruãiãek a 
sniÏují proti smûru hodinov˘ch ruãiãek.

Poznámka
Zv˘‰ení ve v˘robû nastaven˘ch maximálních sil 
(stfiední nastavení potenciometrÛ) je zapotfiebí jen 
pokud je to nutné bûhem pfiizpÛsobení (viz kapitola 4.3).

POZOR: nebezpeãí smrtelného úrazu 
Nesmí se nastavovat zbyteãnû vysoká síla,
neboÈ pfiíli‰ vysoká nastavená síla mÛÏe 
vést k po‰kození vûcí nebo úrazÛm osob.
Pfiíli‰ vysoké nastavení potenciometrÛ
mÛÏe vést k tûÏk˘m úrazÛm!

4.5 Radiov˘ pfiijímaã

4.5.1 Integrovan˘ radiov˘ modul
U integrovaného radiového modulu je moÏno funkci
"Impuls" (otevírání - zastavení - zavírání - zastavení)
pfiizpÛsobit pro maximálnû 6 rÛzn˘ch ruãních 
vysílaãÛ. Pokud je pfiizpÛsobeno více neÏ 6 ruãních
vysílaãÛ, první pfiizpÛsoben˘ se smaÏe.

Poznámka
Tlaãítko ruãního vysílaãe musí b˘t pfiizpÛsobeno 
integrovanému pfiijímaãi pohonu. Vzdálenost mezi 
ruãním vysílaãem a pohonem musí b˘t minimálnû 1 m.

PfiizpÛsobení tlaãítka ruãního vysílaãe
Krátce stisknûte tlaãítko P v krytu pohonu. âervená
LED, viditelná pod prÛhledn˘m tlaãítkem, zaãne 
blikat. V tomto ãase je moÏno pfiihlásit poÏadované
tlaãítko ruãního vysílaãe. K tomu je nutno podrÏet
stisknuté tlaãítko ruãního vysílaãe tak dlouho, dokud
se ãervená LED nerozbliká rychle. Tlaãítko ruãního
vysílaãe uvolnûte, nyní je uloÏeno v pohonu 
(viz obr. 20 ).

4.5.2 Pfiipojení externího radiového pfiijímaãe* 
Namísto integrovaného radiového modulu je moÏno
pro funkci "Impuls" pouÏít externí radiov˘ pfiijímaã.
Konektor tohoto pfiijímaãe se pfiipojí k odpovídající
pfiipojovací pozici (viz obr. 12 ). 
Aby bylo moÏno uvést externí radiov˘ pfiijímaã do
provozu, je bezpodmíneãnû nutno smazat data 
integrovaného radiového modulu.

4.5.3 Mazání dat interního radiového modulu
Stisknûte tlaãítko P v krytu pohonu a podrÏte ho 
stisknuté. âervená LED, viditelná pod prÛhledn˘m
tlaãítkem v pouzdru pohonu bliká a signalizuje tak
pfiipravenost ke smazání. Blikání se zrychlí. Pak 
se data pfiizpÛsoben˘ch tlaãítek ruãních vysílaãÛ
smaÏou.

Poznámka
První funkãní zkou‰ky a programování nebo roz‰ífiení
dálkového fiízení se zásadnû musí provádût ve vnitfiním
prostoru garáÏe.

POZOR
Ruãní vysílaãe nepatfií do rukou dûtem a 
smûjí je pouÏívat jen osoby, seznámené s
funkcí dálkovû fiízen˘ch systémÛ vrat! 
Obsluha ruãního vysílaãe se zásadnû musí
provádût pfii viditeln˘ch vratech. Otvory 
dálkovû ovládan˘ch vrat se smí projíÏdût 
nebo procházet aÏ kdyÏ se garáÏová vrata
zastaví v koncové poloze "otevfien˘ch vrat"!
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4.6 Nastavení DIL-spínaãÛ
V závislosti na národních podmínkách, poÏadovan˘ch
bezpeãnostních zafiízeních a místních podmínkách 
je nutno provést nastavení DIL-spínaãÛ A aÏ F
(pfiístupn˘ch po otevfiení víka v krytu pohonu viz 
obr. 8 ).  
Zmûny nastavení DIL-spínaãÛ jsou pfiípustné jen
pokud je pohon v klidu a není aktivní ãas pfiedbûÏné
v˘strahy nebo automatické zavírání.      

4.6.1 Automatické zavírání
DIL-spínaã A Ü ON / DIL-spínaã B Ü ON
(viz obr. 16.1 )
Funkce pohonu: - po ãasové prodlevû a ãasu 

pfiedbûÏné v˘strahy se 
provede automatické zavfiení 
z koncové polohy "otevfie
n˘ch vrat"

Osvûtlení pohonu: - trvalé svûtlo pfii ãasové 
prodlevû a pohybu vrat rychlé
blikání pfii ãase pfiedbûÏné 
v˘strahy

Funkce voliteln˘ch 
relé: - trval˘ kontakt pfii ãasové 

prodlevû
- pfii ãase pfiedbûÏné v˘strahy 

spíná rychle a pfii pohybu 
vrat pomalu

Poznámka
Automatické zavírání smí b˘t aktivní v oblasti platnosti
DIN EN 12453 jen pokud je pfiipojeno bezpeãnostní
zafiízení.

Poznámka
Nastavení automatického zavírání je moÏné jen pfii 
aktivované svûtelné závofie. K tomu je nutno DIL-spínaã
D nastavit na ON.
Po dosaÏení koncové polohy "otevfien˘ch vrat" se po
uplynutí ãasové prodlevy asi 30 sekund zapne 
automatické zavírání. Po impulsu, projetí nebo prÛchodu
svûtelnou závorou se ãasová prodleva automaticky 
prodlouÏí o asi 30 sekund.

4.6.2 Signalizace koncové polohy "zavfien˘ch vrat"  
DIL-spínaã A Ü OFF / DIL-spínaã B Ü ON  
(viz obr. 16.2 )
Osvûtlení pohonu: - trvalé svûtlo pfii pohybu vrat / 

ãas dosvitu po dosaÏení 
koncové polohy "zavfien˘ch 
vrat"

Funkce voliteln˘ch 
relé: - signalizace koncové polohy 

"zavfien˘ch vrat"

4.6.3 âas pfiedbûÏné v˘strahy
DIL-spínaã A Ü ON / DIL-spínaã B Ü OFF 
(viz obr. 16.3 ) 
Osvûtlení pohonu: - ãas pfiedbûÏné v˘strahy, 

rychlé blikání
- trvalé svûtlo pfii pohybu vrat

Funkce volitelného 
relé: - pomalé spínání pfii pohybu 

vrat (funkce automaticky 
blikajícího v˘straÏného 
svûtla)    

4.6.4 Vnûj‰í osvûtlení
DIL-spínaã A Ü OFF / DIL-spínaã B Ü OFF 
(viz obr. 16.4 )
Osvûtlení pohonu: - trvalé svûtlo pfii pohybu vrat / 

ãas dosvitu po dosaÏení 
koncové polohy "zavfien˘ch 
vrat"

Funkce voliteln˘ch 
relé: - stejná funkce jako osvûtlení 

pohonu (externí osvûtlení)  

4.6.5 Typ vrat
DIL-spínaã C (viz obr. 16.5 )
ON v˘klopná vrata, dlouhé mûkké zastavení
OFF sekãní vrata, krátké mûkké zastavení

4.6.6 Svûtelná závora
DIL-spínaã D (viz obr. 16.6 )
ON aktivovaná, po spu‰tûní svûtelné závory se 

pohyb vrat obrátí aÏ do koncové polohy 
"otevfien˘ch vrat"

OFF neaktivovaná, automatick˘ zpûtn˘ chod není
moÏn˘ (DIL-spínaã A/B)

4.6.7 Obvod zastavení / klidového proudu s testem 
DIL-spínaã E (viz obr. 16.7 )
ON aktivovan˘, pro kontakt vloÏen˘ch dvefií s 

testem
OFF neaktivovan˘

Poznámka
Bezpeãnostní zafiízení bez testu se musejí kontrolovat
jednou za pÛl roku.

4.6.8 Indikace údrÏby vrat
DIL-spínaã F (viz obr. 16.8 )
ON aktivovaná, pfiekroãení servisního cyklu se 

signalizuje vícenásobn˘m bliknutím 
osvûtlení pohonu na konci kaÏdého pohybu 
vrat.

OFF neaktivovaná, Ïádn˘ signál po pfiekroãení 
servisního cyklu.

Servisního cyklu je dosaÏeno, pokud od posledního
pfiizpÛsobení buìto 
uplynul více neÏ 1 rok provozu
nebo
pohon dosáhl nebo pfiekroãil 2000 zavfiení vrat.

Poznámka
Vynulování servisních dat se provádí nov˘m 
pfiizpÛsobením (viz kapitola 4.3).

5 PROVOZ POHONU GARÁÎOV¯CH VRAT

Pohon garáÏov˘ch vrat zapínejte jen pokud vidíte do
prostoru pohybu vrat! NeÏ vstoupíte do prostoru
pohybu vrat, poãkejte tak dlouho, aÏ se vrata zastaví!
Pfied vjetím nebo vyjetím se ujistûte, zda se vrata
zcela otevfiela!

POZOR
Na zvon lanka se nevûste vahou tûla!
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Poznámka
Pouãte v‰echny osoby, které pouÏívají zafiízení vrat, o
správné a bezpeãné obsluze pohonu garáÏov˘ch vrat.
Pfiedveìte a otestujte mechanické odji‰Èování a 
bezpeãnostní zpûtn˘ chod. K tomu podrÏte vrata pfii 
zavírání vrat obûma rukama; systém vrat se musí 
mûkce zastavit a musí se zapnout bezpeãnostní zpûtn˘
chod. RovnûÏ pfii otevírání se systém vrat musí mûkce
vypnout a vrata zastavit.

5.1 Normální provoz
Pohon garáÏov˘ch vrat pracuje v normálním reÏimu
v˘hradnû s impulsním fiízením, pfiiãemÏ není 
podstatné, zda bylo stisknuto externí tlaãítko, 
naprogramované tlaãítko ruãního vysílaãe nebo 
prÛhledné tlaãítko:
1. Impuls: Vrata se rozjedou ve smûru jedné z konco

v˘ch poloh.
2. Impuls: Vrata se zastaví.
3. Impuls: Vrata se rozjedou v opaãném smûru.
4. Impuls: Vrata se zastaví.
5. Impuls: Vrata se rozjedou ve smûru koncové 

polohy, zvolené pfii 1. impulsu atd.
Osvûtlení pohonu svítí pfii pohybu vrat a zhasne 
automaticky po jeho ukonãení.

5.2 Nouzov˘ akumulátor pro pfiípad v˘padku sítû* 
Aby bylo moÏno ovládat vrata pfii v˘padku sítû, je
moÏno pfiipojit voliteln˘ nouzov˘ akumulátor (viz obr.
21 ). Pfiepínání na akumulátorov˘ provoz pfii v˘padku
sítû se provádí automaticky. Pfii akumulátorovém 
provozu je osvûtlení pohonu vypnuté.

Poznámka
Smí se pouÏít jen k tomuto úãelu urãen˘ nouzov˘ 
akumulátor s integrovan˘m nabíjecím obvodem.

5.3 Provoz po zapnutí mechanického odji‰tûní 
Pokud bylo, napfiíklad v dÛsledku v˘padku síÈového
napûtí, zapnuto mechanické odji‰tûní, musí se pro
normální provoz vodící sanû opût pfiipojit k zámku
fiemene:
• Pohon zapnûte na tak dlouho, aÏ zámek fiemene 

ve vodící li‰tû vodících saní bude dobfie dosaÏiteln˘
a pak pohon zastavte.  

• Stisknûte zelené tlaãítko na vodících saních 
(viz obr. 6 ).

• Vraty pohybujte rukama, aÏ se vodící sanû opût 
pfiipojí k zámku fiemene.

• Nûkolika nepfietrÏit˘mi pohyby vrat zkontrolujte, zda
vrata kompletnû dosáhnou zavfiené polohy a zda se
zcela otevírají (vodící sanû se zastaví krátce pfied
koncov˘m dorazem "otevfien˘ch vrat").

• Pohon je nyní opût pfiipraven k normálnímu 
provozu.

Poznámka
Funkce mechanického odji‰tûní se musí kontrolovat 
jednou za mûsíc. Za zvon lanka se smí tahat jen pfii
zavfien˘ch vratech, jinak hrozí nebezpeãí rychlého 
zavfiení vrat pfii slab˘ch, praskl˘ch nebo vadn˘ch 
pruÏinách nebo v dÛsledku chybûjícího vyváÏení.

POZOR
Nevûste se vahou tûla na zvon lanka!

6 V¯MÙNA ÎÁROVKY

Îárovka musí b˘t pfii v˘mûnû studená a vrata musej
b˘t zavfiená. 
• Odpojte síÈovou zástrãku
• VymûÀte Ïárovku 24 V / 10 W B(a) 15 s 

(viz obr. 22 )
• Pfiipojte síÈovou zástrãku
• Osvûtlení pohonu ãtyfiikrát blikne

7 SIGNALIZACE OSVÙTLENÍ POHONU P¤I
ZAPNUTÍ SÍËOVÉHO NAPÙTÍ

Pfii zasunutí síÈové zástrãky bez stisknutého 
prÛhledného tlaãítka (pfii sejmutém krytá pohonu 
tlaãítka T na desce) blikne osvûtlení pohonu dvakrát,
tfiikrát nebo ãtyfiikrát

Dvû bliknutí
signalizuje, Ïe neexistují Ïádná data vrat, popfiípadû
jsou smazána (jako ve stavu pfii dodání); je moÏno
okamÏitû provést pfiizpÛsobení

Tfii bliknutí
signalizuje, Ïe sice existují uloÏená data vrat, ale 
poslední poloha vrat není dostateãnû známá. 
Následující pohyb je proto referenãní pohyb
"otevfiení". Potom následují pohyby vrat v normálním
provozu.

âtyfii bliknutí
signalizují, Ïe existují uloÏená data a poslední poloha
vrat je dostateãnû známá, takÏe mohou následovat
"normální" pohyby vrat s respektováním impulsního
fiízení (otevírání - zastavení - zavírání - 
zastavení - otevírání atd.) (normální chování po
úspû‰ném pfiizpÛsobení a v˘padku proudu). Pokud
nejsou vrata otevfiená, pak se z bezpeãnostních
dÛvodÛ po v˘padku proudu bûhem pohybu vrat s
prvním impulsem vÏdy otevfiou.

8 SIGNALIZACE ZÁVAD

Signalizace závad / diagnostická LED (svûtelná
dioda, viz obr. 8.1 )
Pomocí diagnostické LED, která je prÛhledn˘m 
tlaãítkem viditelná i pfii nasazeném krytu pohonu, je
moÏno jednodu‰e zjistit pfiíãiny nesprávného provozu.
V pfiizpÛsobeném stavu svítí tato dioda normálnû
trvale a zhasne, jakmile je pfiijat externû pfiipojen˘
impuls.

LED: blikne 2 x
Pfiíãina: svûtelná závora byla pfieru‰ena / není 

pfiipojena 
Odstranûní: zkontrolujte svûtelnou závoru, popfiípadû 

vymûÀte nebo pfiipojte

LED: blikne 3 x
Pfiíãina: reagovalo omezení síly pfii "zavírání 

vrat" - zapnul se bezpeãnostní zpûtn˘ 
chod.

Odstranûní: OdstraÀte pfiekáÏku. Pokud se 
bezpeãnostní zpûtn˘ chod zapnul bez 
viditelné pfiíãiny, je nutno pfiekontrolovat 
mechaniku vrat. Popfiípadû je nutno 
smazat data vrat a znovu je pfiizpÛsobit. 
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LED: blikne 4 x
Pfiíãina: Okruh klidového proudu nebo kontakt 

vloÏen˘ch dvefií je rozpojen˘ nebo byl 
rozpojen˘ bûhem pohybu vrat. 

Odstranûní: Zkontrolujte pfiipojenou jednotku, spojte 
elektrick˘ obvod.

LED: blikne 5 x
Pfiíãina: Reagovalo omezení síly "otevírání" - vrata 

se zastavila bûhem otevírání.
Odstranûní: OdstraÀte pfiekáÏku. Pokud k zastavení 

do‰lo pfied koncovou polohou "otevfien˘ch 
vrat" bez zjistitelné pfiíãiny, je nutno 
zkontrolovat mechaniku vrat. Popfiípadû 
je nutno smazat data vrat a provést nové 
pfiizpÛsobení.

LED: blikne 6 x
Pfiíãina: závada pohonu / závada v systému 

pohonu
Odstranûní: Popfiípadû je nutno smazat data vrat. 

Pokud se vada pohonu opakuje, je nutno 
pohon vymûnit.

LED: blikne 7 x
Pfiíãina: Pohon je‰tû není pfiizpÛsoben˘ (toto je jen 

upozornûní a ne závada).
Odstranûní: PfiizpÛsobovací pohyb zapnete externím 

tlaãítkem, ruãním vysílaãem, prÛhledn˘m 
tlaãítkem nebo tlaãítkem T na desce (pfii 
sejmutém krytu).

LED: blikne 8 x
Pfiíãina: Pohon potfiebuje referenãní pohyb 

"otevfiení". 
Odstranûní: Referenãní pohyb "otevfiení" zapnete 

externím tlaãítkem, ruãním vysílaãem, 
prÛhledn˘m tlaãítkem nebo tlaãítkem T 
(pfii sejmutém krytu). Toto je normální stav
po v˘padku napûtí, pokud nejsou k 
dispozici data vrat popfiípadû byla 
smazána a/nebo není dostateãnû známá 
poslední poloha vrat.

9 DEMONTÁÎ

Pohon garáÏov˘ch vrat nechte demontovat 
odborníkem a odbornû zlikvidovat.

10 VOLITELNÉ P¤ÍSLU·ENSTVÍ, KTERÉ NENÍ
SOUÂÁSTÍ DODÁVKY

Celé pfiíslu‰enství smí pohon zatûÏovat maximálnû
100 mA.
• Externí radiov˘ pfiijímaã 
• Externí impulsní tlaãítko, napfiíklad klíãové tlaãítko
• Jednosmûrná svûtelná závora
• V˘straÏná kontrolka / signální svûtlo
• Kontakt vloÏen˘ch dvefií
• Akumulátor pro nouzové elektrické napájení
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11 ZÁRUÂNÍ PODMÍNKY

Délka záruky
Navíc k zákonné záruce prodejce, vypl˘vající z kupní
smlouvy, poskytujeme následující dílãí záruky od
data prodeje:
a) 5 let na mechaniku pohonu, motor a fiízení motoru
b) 2 roky na radiové zafiízení, pfiíslu‰enství a 

speciální zafiízení

Îádná záruka se nevztahuje na spotfiební materiál
(napfiíklad pojistky, akumulátory, svítidla). Uplatnûním
záruky se záruãní lhÛta neprodluÏuje. Záruka na 
náhradní dodávky a opraváfiské práce je ‰est mûsícÛ,
minimálnû v‰ak probíhající záruãní lhÛta.

Pfiedpoklady
Záruãní nároky platí jen pro zemi, ve které bylo
zafiízení zakoupeno. ZboÏí musí b˘t dodáno námi
stanovenou prodejní cestou. Záruãní nároky platí jen
na ‰kody na samotném pfiedmûtu smlouvy. Náhrada
v˘dajÛ na demontáÏ a montáÏ, kontrolu odpovídají-
cích dílÛ a poÏadavky na náhradu u‰lého zisku a
náhradu ‰kod jsou ze záruky vylouãeny. Jako doklad
pro uplatnûní va‰ich záruãních nárokÛ platí kupní
doklad.

V˘kon
Po dobu záruky odstraníme v‰echny závady na
v˘robku, které jsou prokazatelnû zpÛsobeny vadou
materiálu nebo v˘roby. Zavazujeme se podle na‰í
volby vadné zboÏí bezplatnû vymûnit za bezvadné
nebo opravit nebo sníÏit cenu.

Vylouãeny jsou závady, zpÛsobené:
- neodbornou montáÏí a pfiipojením
- neodborn˘m uvedením do provozu a obsluhou
- vnûj‰ími vlivy, jako je oheÀ, voda, nenormální okolní

podmínky
- mechanick˘mi po‰kozeními v dÛsledku nehody, 

pádu, nárazu
- nedbal˘m nebo úmysln˘m po‰kozením
- normálním opotfiebením nebo nedostateãnou 

údrÏbou
- opravou nekvalifikovan˘mi osobami
- pouÏitím dílÛ cizího pÛvodu
- odstranûním nebo zneãitelnûním v˘robního ãísla

Vymûnûné díly se stávají na‰ím vlastnictvím.
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12 TECHNICKÁ DATA

SíÈové pfiipojení: 230/240 V, 50/60 Hz 
pohotovostní pfiíkon 5 W

Druh ochrany: jen pro suché prostory

Náhradní Ïárovka: 24 V / 10 W B(a) 15s

Motor: stejnosmûrn˘ motor s 
Hallov˘m snímaãem

Transformátor: s tepelnou ochranou

Pfiipojení: bez‰roubová pfiipojovací 
technika pro externí pfiístroje 
s bezpeãnostním napûtím 
24 V stejnosmûrn˘m, jako 
napfiíklad vnitfiní a vnûj‰í 
tlaãítka s impulsov˘m 
provozem.

Dálkové fiízení: provoz s interním nebo 
externím radiov˘m 
pfiijímaãem

Vypínací automatika: pfiizpÛsobuje se samostatnû 
pro oba smûry. 
SamopfiizpÛsobující, bez 
opotfiebení v dÛsledku 
nepouÏití mechanick˘ch 
spínaãÛ.

Vypínání v 
koncov˘ch polohách/ 
omezování síly: vypínací automatika, 

sefiizující se pfii kaÏdém 
pohybu vrat.

Vodící li‰ta: extrémnû plochá s v˘‰kou 
jen 30 mm, s integrovan˘m 
zaji‰tûním proti zvednutí vrat 
a s patentovan˘m ozuben˘m 
fiemenem bez nutnosti 
údrÏby, s automatick˘m 
napínáním fiemene.

Rychlost 
pohybu vrat: asi 13 cm/s (v závislosti na 

velikosti a váze vrat)

Jmenovité 
zatíÏení: viz typov˘ ‰títek

TaÏná a tlaãná
síla: viz typov˘ ‰títek

Krátkodobé 
‰piãkové zatíÏení: viz typov˘ ‰títek

Speciální funkce: - osvûtlení pohonu, z v˘roby 
s 2 minutov˘m dosvitem

- pfiipojiteln˘ zastavovací 
vypínaã

- pfiipojitelná svûtelná závora
- volitelné relé pro v˘straÏné 

svûtlo, moÏnost pfiipojení
pfiídavného externího 
osvûtlení

- kontakt vloÏen˘ch dvefií s 
testem

Nouzové 
odemykání: pfii v˘padku elektrického 

proudu ovladatelné zevnitfi
taÏn˘m lanke

Univerzální kování: pro v˘klopná a sekãní vrata

Vzduchové emise
hluku za provozu
garáÏov˘ch vrat: ≤ 70 dB (A)

PouÏití: v˘hradnû pro soukromé 
garáÏe. Není vhodné pro 
prÛmyslové / Ïivnostenské 
pouÏití.

Cykly vrat: viz v˘robní informace

âESKY
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Sicherheitsein-
richtung

Omezování síly pfii
pohybu ve smûru
"zavfien˘ch vrat"

Obvod klidového
proudu kontaktu
vloÏen˘ch dvefií

Omezování síly pfii
pohybu ve smûru
"otevfien˘ch vrat"

Závada pohonu

Závada pohonu

Îádn˘ referenãní bod
pfii v˘padku sítû

Svûtelná závada byla pfieru‰ena, není 
pfiipojena

V prostoru vrat je pfiekáÏka

Kontakt vloÏen˘ch dvefií je pfieru‰en˘

V prostoru vrat je pfiekáÏka

Nov˘ impuls externím tlaãítkem, radiov˘m
pfiijímaãem, prÛhledn˘m tlaãítkem nebo 
tlaãítkem T na desce - provede se nové 
otevfiení (referenãní pohyb "OTEV¤ENÍ")

Pohon je‰tû není pfiizpÛsoben˘

Pohon vyÏaduje referenãní pohyb

Zkontrolujte svûtelnou závoru,
popfiípadû vymûÀte

OdstraÀte závadu

Zkontrolujte vloÏené dvefie

OdstraÀte závadu

Pfiípadnû smaÏte data vrat. Pfii 
opakovaném v˘skytu je nutno pohon
vymûnit.

Proveìte pfiizpÛsobení pohonu

Proveìte referenãní pohyb ve smûru
"otevfiení vrat".

Anzeige Závada / v˘straha MoÏná pfiíãina Odstranûní

DIL A DIL B DIL D Funkce pohonu Funkce voliteln˘ch relé
ON ON ON Automatické zavírání po prodlevû Relé spíná pfii ãase pfiedbûÏné v˘strahy a pfii jízdû vrat 

a ãasu pfiedbûÏné v˘strahy normálnû, trval˘ kontakt pfii prodlevû.
OFF ON Bez zvlá‰tní funkce Relé pfiitáhne pfii dosaÏení koncové polohy "zavfien˘ch 

vrat". (Funkce signalizace zavfiení vrat)
ON OFF Bez zvlá‰tní funkce Relé spíná pfii ãase pfiedbûÏné v˘strahy rychle a pfii 

pohybu vrat normálnû. (Funkce v˘straÏného svûtla).
OFF OFF Bez zvlá‰tní funkce Relé jako osvûtlení pohonu. 

(Funkce externího osvûtlení) X

DIL C Typ vrat
ON V˘klopná vrata    
OFF Sekãní vrata X

DIL D Svûtelná závora
ON Svûtelná závora aktivovaná (automatické zavírání je moÏné jen se svûtelnou závorou)
OFF svûtelná závora není aktivovaná (není moÏné automatické zavírání) X

DIL E zastavovací obvod s testem
ON aktivovan˘ kontakt vloÏen˘ch dvefií s testem. Test se provádí pfied kaÏd˘m pohybem vrat (provoz je moÏn˘ 

jen s testovateln˘m kontaktem vloÏen˘ch dvefií)
OFF bezpeãnostní zafiízení bez testu X

DIL F indikace údrÏby vrat
ON aktivovaná, pfiekroãení servisního cyklu se signalizuje nûkolikanásobn˘m bliknutím osvûtlení pohonu na 

konci kaÏdého pohybu vrat
OFF neaktivovaná, Ïádn˘ signál po pfiekroãení servisního cyklu X
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