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Niniejsz¹ instrukcjê monta¿u, obs³ugi oraz konserwacji nale¿y przechowywaæ przez ca³y okres u¿ytkowania!

16. wieszaki mocowane do sufitu otwory 10 mm pod ko³ki i przykrêciæ wieszaki Instrukcja monta¿u
17. wspornik teleskopowy do bram sekcyjnych mocuj¹ce do sufitu.

(wyposa¿enie dodatkowe)
Przed przyst¹pieniem do monta¿u nale¿y   W wypadku, gdy pasek zêbaty lub ³añcuch 
uwa¿nie przeczytaæ niniejsz¹ instrukcjê!   Widok pogl¹dowy zwisa, nale¿y go lekko naprê¿yæ. W razie potrzeby 
Monta¿ mo¿e byæ wykonywany wy³¹cznie przez 

zwis mo¿na usun¹æ przez dopasowanie zawiesi 
odpowiednio wykwalifikowanych monterów!   Szyna jezdna sufitowych.
Niew³aœciwy monta¿ mo¿e zagra¿aæ 

Usun¹æ opakowanie i roz³o¿yæ szynê do jej pe³nej 
bezpieczeñstwu ludzi!

d³ugoœci. £¹cznik (7) nasun¹æ centralnie na   Po³¹czenie wspornika ³¹cz¹cego z bram¹ z 
W wypadku niew³aœciwie wykonanego monta¿u 

krawêdŸ styku. wózkiem
wygasa odpowiedzialnoœæ producenta.

Dr¹¿ek przesuwny (12) umieœciæ pomiêdzy 
  Mocowanie szyny jezdnej / g³owicy wózkiem (4) a wspornikiem ³¹cz¹cym z bram¹ (11) 

Przygotowanie do monta¿u
napêdowej i na obu koñcach po³¹czyæ sworzniami. Na 

1. Aby umo¿liwiæ pod³¹czenie urz¹dzenia do sieci 
Szynê jezdn¹ (tak jak to pokazano na rysunku) z sworznie za³o¿yæ klamry zabezpieczaj¹ce.

nale¿y zainstalowaæ wczeœniej gniazdko 
zêbnikiem ³añcucha (2) nasadziæ na wa³ek 

sieciowe - kabel sieciowy urz¹dzenia ma oko³o 
napêdowy (1a) i przykrêciæ 4 wkrêtami do blachy   Odryglowanie wózka

80 cm d³ugoœci.
8 x 16. Do dalszych prac po³¹czenie pomiêdzy napêdem a 

2. Sprawdziæ stabilnoœæ bramy. Dokrêciæ œruby i 
bram¹ nale¿y w razie potrzeby odryglowaæ przy 

nakrêtki w bramie.   Mocowanie wspornika ³¹cz¹cego z bram¹ pomocy uchwytu ci¹gnionego znajduj¹cego siê 
3. Sprawdziæ czy brama poprawnie siê porusza, 

przy wózku (4) i bramê poruszaæ manualnie.
nasmarowaæ wa³ki i ³o¿yska. Skontrolowaæ   Za³¹czony wspornik do po³¹czenia z bram¹ Wskazówka: W wypadku, gdy brama przez 
naprê¿enie wstêpne sprê¿yn i w razie potrzeby 

nadaje siê do wszystkich bram wahad³owych oraz d³u¿szy okres czasu ma byæ poruszana rêcznie, to 
je skorygowaæ.

bram sekcyjnych typu iso20. nale¿y ko³ek ustalaj¹cy wyci¹gn¹æ z pozycji 
4. Ustaliæ najwy¿szy punkt toru ruchu bramy (patrz 

Wspornik ³¹cz¹cy z bram¹ (11) nasadziæ centralnie parkowania (a) z lewej strony i przy poci¹gniêtym 
rysunek 6).

na górn¹ krawêdŸ skrzyd³a bramy. uchwycie ci¹gnionym umieœciæ go w pozycji 
5. Zamkn¹æ i unieruchomiæ bramê. Nastêpnie 

Wytrasowaæ miejsca pod otwory mocuj¹ce i ustalaj¹cej (b). W celu ponownego zaryglowania 
zwolniæ istniej¹ce blokady bramy, lub 

nawierciæ wiert³em do metalu 4 mm (maks. ko³ek ustalaj¹cy nale¿y ponownie wsun¹æ w lew¹ 
ewentualnie je zdemontowaæ.

G³êbokoœæ otworu 10 mm), wzglêdnie wykorzystaæ pozycje parkowania (a) i przywróciæ sprzêgniêcie 
6. W wypadku gara¿y bez drugiego wejœcia 

istniej¹ce otwory. Wspornik przykrêciæ za³¹czonymi bramy z napêdem. Wózek wzêbia siê 
konieczne jest zamontowanie awaryjnego 

wkrêtami do blachy 6,3 x 16 (4 - 6 sztuk - brama automatycznie przy najbli¿szym ruchu.
urz¹dzenia odblokowuj¹cego (wyposa¿enie 

wahad³owa, 6 sztuk - iso20).
dodatkowe).   Ustawienie anteny / schemat po³¹czeñ

7. W wypadku, gdy brama posiada drzwi   Do innych bram sekcyjnych nale¿y zastosowaæ Wskazówki:
wejœciowe, nale¿y zamontowaæ zestyk drzwi 

wspornik teleskopowy (17) (wyposa¿enie  - Przed otwarciem pokrywy nale¿y koniecznie 
wejœciowych.

dodatkowe). wyci¹gn¹æ wtyczkê z sieci!
8. Zainstalowaæ ¿arówkê w napêdzie i 

 - Nie nale¿y pod³¹czaæ przewodów bêd¹cych 
przymocowaæ j¹ 2 œrubami 4,2 x 50.   Monta¿ elementu mocuj¹cego do œciany pod napiêciem. Przyciski i wyjœcia 

Aby brama mog³a swobodnie poruszaæ siê pod przekaŸników pod³¹czaæ tylko, gdy nie ma na   Potrzebne narzêdzia
szyn¹ jezdn¹, odstêp x musi byæ wiêkszy ni¿ 20 nich potencja³u.

 - Wiertarka oraz
mm. Odstêp x nale¿y dobraæ w taki sposób, aby  - Nastêpnie za³o¿yæ i przykrêciæ pokrywê.

wiert³o do betonu 10 mm 
dr¹¿ek przesuwny nie by³ ustawiony pod k¹tem  - Przed pierwszym uruchomieniem napêd 

wiert³o do metalu 4 mm
wiêkszym ni¿ 45° (patrz rysunek 11). nale¿y poddaæ kontroli dzia³ania i 

 - Pi³a do metalu
Ustalony podczas przygotowania do monta¿u bezpieczeñstwa pracy (patrz w rozdziale 

 - Klucze p³askie o rozmiarach 10, 13 i 17 mm
najwy¿szy punkt toru ruchu bramy a plus odstêp x konserwacja / kontrola).

 - Wkrêtak p³aski, szerokoœæ 3 mm
nale¿y zaznaczyæ na nadpro¿u.

 - Wkrêtak krzy¿akowy, rozmiar 2 x 100
Element mocuj¹cy do œciany (10) przytrzymaæ 

 - Poziomnica
prostopadle nad wspornikiem ³¹cz¹cym z bram¹ 
na ca³kowitej wysokoœci (a + x) i zaznaczyæ 

Uwaga: Przydatnoœæ dostarczonych œrub i ko³ków 
miejsca pod otwory mocuj¹ce. Wiert³em do betonu 

nale¿y przed ich zastosowaniem sprawdziæ pod 
10 mm nale¿y wywierciæ otwory pod ko³ki i 

k¹tem istniej¹cych uwarunkowañ budowlanych.
przykrêciæ element mocuj¹cy do œciany.

  Zakres dostawy - kompletny zestaw   Mocowanie szyny jezdnej do sufitu
Pozycje 2 - 9 s¹ wstêpnie zmontowane.

Zaczep do podwieszenia (13) nale¿y umieœciæ na 
  1. g³owica napêdu wraz z ¿arówk¹ 40 W, 

szynie jezdnej (8) przed ³¹cznikiem (7).
cokó³ E27

  2. zêbnik ³añcucha   Mocowanie do sufitu
  3. szyna jezdna od strony napêdu

Zmontowany napêd ustawiæ w pozycji pochylonej 
  4. wózek

do bramy i przykrêciæ do elementu mocuj¹cego do 
  5. pasek zêbaty lub ³añcuch

œciany (10).
  6. kr¹¿ek zwrotny

Unieœæ napêd, zabezpieczyæ przed upadkiem i 
  7. ³¹cznik

wyrównaæ tak, aby szyna jezdna ustawiona by³a 
  8. szyna jezdna od strony bramy

poziomo oraz równolegle do szyn jezdnych 
  9. napinacz

napêdu.
10. element mocuj¹cy do œciany
11. wspornik do po³¹czenia z bram¹   Nale¿y ustaliæ d³ugoœæ wieszaków 
12. dr¹¿ek przesuwny

mocowanych do sufitu dla g³owicy napêdowej oraz 
13. zaczep do podwieszenia œrodka szyny 

œrodka szyny jezdnej. W razie potrzeby nale¿y je 
jezdnej

skróciæ pi³¹ do metalu, a nastêpnie przykrêciæ.
14. torebka ze œrubami

Uwaga: przed rozpoczêciem wiercenia szynê i 
15. pilot zdalnego sterowania wraz z bateri¹ 

g³owicê napêdow¹ nale¿y zabezpieczyæ przed 
alkaliczn¹ 23A, 12V

py³em z wiercenia.
Zaznaczyæ punkty mocowania na suficie, wywierciæ 
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Niniejsz¹ instrukcjê monta¿u, obs³ugi oraz konserwacji nale¿y przechowywaæ przez ca³y okres u¿ytkowania!

E. zacisk do anteny B.Przycisk   s³u¿y w trakcie dokonywania krañcowej
Antenê nale¿y przy wyjœciu z obudowy odchyliæ ustawieñ jako przycisk do góry, a po wyjœciu z Nacisn¹æ przycisk   przez 3 sekundy. Na 
w prawo o 90° (tak jak przedstawiono to na menu jako przycisk uruchomiania. wyœwietlaczu pojawi siê cyfra 3.
rysunku). C.Przycisk   s³u¿y w trakcie dokonywania Odczekaæ chwilê, a¿ cyfra 3 zacznie migaæ.
W wypadku zastosowania anteny zewnêtrznej, ustawieñ jako przycisk w dó³. Nacisn¹æ przycisk  . Napêd porusza bramê w 
do znajduj¹cego siê zaraz obok zacisku D.Przycisk   s³u¿y do wywo³ywania menu kierunku „otwieranie“ tak d³ugo, jak d³ugo wciœniêty 
(F, prawy) nale¿y pod³¹czyæ ekran. dokonywania ustawieñ, do zmiany jest przycisk. Przyciskiem   mo¿liwe jest 

F. zacisk do zewnêtrznego nadajnika impulsu poszczególnych kroków menu oraz do skorygowanie po³o¿enia bramy w kierunku 
(wyposa¿enie dodatkowe, np. przycisk zapamiêtywania wprowadzonych ustawieñ. „zamykanie“.
uruchamiany kluczykiem lub przycisk kodowy) Gdy osi¹gniêta zosta³a po¿¹dana pozycja 

G.wejœcie STOP A Programowanie sterowania odbywa siê poprzez krañcowa „brama otwarta”, nacisn¹æ przycisk  . 
Zacisk do pod³¹czenia urz¹dzeñ menu. Naciœniêcie przycisku   powoduje Napêd zapamiêtuje ustawion¹ pozycjê krañcow¹ 
zabezpieczaj¹cych (wyposa¿enie dodatkowe: wywo³anie menu. Cyfry wyœwietlane na „brama otwarta“ i na wyœwietlaczu pojawia siê 
np. zestyk w drzwiach wejœciowych w bramie). wyœwietlaczu oznaczaj¹ poszczególne kroki menu. cyfra 4.
Przerwa w obwodzie elektrycznym na tym Po oko³o 2 sekundach wyœwietlana wartoœæ 
wejœciu spowoduje zatrzymanie siê lub zaczyna migaæ i mo¿liwe staje siê dokonanie   Krok menu 4: Ustawianie dolnej pozycji 
zapobiegnie rozruchowi napêdu. zmiany ustawieñ przy pomocy przycisków   i  . krañcowej

H.wejœcie STOP B Przy pomocy przycisku   ustawiona wartoœæ Odczekaæ chwilê a¿ zacznie migaæ cyfra 4.
Zacisk do pod³¹czenia urz¹dzeñ zapisywana jest w pamiêci i program Nacisn¹æ przycisk  .Napêd porusza bramê w 
zabezpieczaj¹cych (wyposa¿enie dodatkowe: automatycznie przeskakuje do nastêpnego kroku kierunku „zamykanie“ tak d³ugo, jak d³ugo 
np. fotokomórka odwracaj¹ca).Przerwa w menu. Poprzez wielokrotne przyciœniêcie przycisku wciœniêty jest przycisk. Przyciskiem   mo¿liwe jest 
obwodzie elektrycznym na tym wejœciu   mo¿liwe jest przeskoczenie poszczególnych skorygowanie po³o¿enia bramy w kierunku 
spowoduje automatyczn¹ zmianê kierunku kroków menu. W celu wyjœcia z menu, nacisn¹æ „otwieranie“.
ruchu napêdu podczas procesu zamykania przycisk   tyle razy, a¿ wyœwietli siê znowu cyfra Gdy osi¹gniêta zosta³a po¿¹dana pozycja 
bramy. 0. Poza menu przy pomocy przycisku   mo¿liwe krañcowa „brama zamkniêta”, nacisn¹æ przycisk 

I. napiêcie zasilaj¹ce 24 V ~ jest wygenerowanie impulsu uruchomienia.  . Napêd zapamiêtuje ustawion¹ pozycjê 
(np. do fotokomórki odwracaj¹cej). Zacisk ten krañcow¹ „brama zamkniêta“ i na wyœwietlaczu 
mo¿e byæ obci¹¿ony pr¹dem o natê¿eniu maks. Przed rozpoczêciem programowania pojawia siê cyfra 5.
100 mA.  - Zazêbiæ bramê z wózkiem jezdnym. Nacisn¹æ dwukrotnie przycisk   a¿ wyœwietli siê 

J. gniazdo wtykowe do odbiornika radiowego  - W³o¿yæ wtyczkê do gniazdka sieciowego. cyfra 0.
K. zacisk do pod³¹czenia zewnêtrznego, Wyœwietlacz punktowy (a) œwieci siê.

izolowanego oœwietlenia lub lampy  - Zapewniæ, aby antena by³a w³aœciwie ustawiona   Jazdy samoucz¹ce si³y
sygnalizacyjnej (klasa zabezpieczenia II, (patrz rysunek 13). Uwaga: Podczas tego rodzaju cyklu otwierania i 
maksymalna moc 500W).  - Stosowaæ siê do instrukcji pilota. zamykania bramy, napêd uczy siê charakterystyk 

si³ i brama porusza siê bez ograniczenia si³! Jazd 
  Krok menu 1: Programowanie funkcji tych nie wolno przerywaæ. Na wyœwietlaczu Nadajniki impulsów i 
uruchamiania w pilocie zdalnego sterowania wyœwietlana jest podczas tych jazd cyfra 0.

zewnêtrzne urz¹dzenia Krótko nacisn¹æ przycisk  .
Na wyœwietlaczu wyœwietli siê cyfra 1.  - Nacisn¹æ przycisk  . Napêd otwiera bramê a¿ zabezpieczaj¹ce
Jak tylko wyœwietlacz zacznie migaæ, nale¿y na do osi¹gniêcia górnej pozycji krañcowej.

W wypadku podwy¿szonych wymagañ odnoœnie 
okres oko³o 1 sekundy przycisn¹æ przycisk pilota,  - Ponownie nacisn¹æ przycisk  . Napêd zamyka 

bezpieczeñstwa osób zalecamy dodatkowo oprócz 
którym bêdzie chcia³o siê potem w³¹czaæ napêd. bramê a¿ do osi¹gniêcia dolnej pozycji krañcowej.

wewnêtrznego uk³adu ograniczenia si³y napêdu 
Po wczytaniu kodu z pilota, czerwony wyœwietlacz Po ok. 2 sekundach gaœnie cyfra 0 na 

zainstalowanie uk³adu fotokomórki odwracaj¹cej 
punktowy (a) miga 5x kwituj¹c wprowadzenie kodu wyœwietlaczu.

(patrz schemat po³¹czeñ, rysunek 13 (I) (H)). 
przycisku.

Wiêcej informacji odnoœnie oferowanego 
Mo¿liwe jest zaprogramowanie kolejnych pilotów   Krok menu 5: Ograniczenie si³y podczas 

wyposa¿enia dodatkowego zamieszczonych jest w 
(maksymalnie 10 sztuk). otwierania

naszych materia³ach informacyjnych. Prosimy o 
Gdy wczeœniej opuszczono menu ustawieñ to 

zwrócenie siê do przedstawiciela handlowego.   Krok menu 2: Programowanie funkcji nale¿y nacisn¹æ przycisk   przez 3 sekundy, a¿ 
w³¹czania œwiat³a pilotem wyœwietli siê cyfra 3. Nastêpnie nacisn¹æ 2 x 

Demonta¿ napêdu
Nacisn¹æ krótko przycisk  . przycisk  , a¿ wyœwietli siê cyfra 5.

1. Wyci¹gn¹æ wtyczkê z sieci i od³¹czyæ wszystkie 
Na wyœwietlaczu pojawia siê cyfra 2. Po oko³o 2 sekundach wyœwietlacz zaczyna migaæ 

pod³¹czone urz¹dzenia.
Uwaga: W wypadku, gdy nie jest po¿¹dane wyœwietlaj¹c wartoœæ ustawionego ograniczenia 

2. Zwolniæ po³¹czenie pomiêdzy bram¹ a napêdem 
zaprogramowanie 4 - minutowego w³¹czenia si³y podczas otwierania.

i unieruchomiæ bramê.
œwiat³a, nale¿y ponownie nacisn¹æ przycisk  . Na Przy pomocy przycisków   i   mo¿liwe jest 

3. Wykonaæ punkty 3 do 14 instrukcji monta¿u w 
wyœwietlaczu pojawi siê 0 - programowanie zosta³o ustawienie wiêkszej lub mniejszej wartoœci 

odwrotnej kolejnoœci.
zakoñczone. ograniczenia si³y. 
Nacisn¹æ drugi przycisk pilota, którym ma byæ Po dokonaniu ustawieñ nacisn¹æ przycisk  .

Programowanie napêdu w³¹czane œwiat³o na okres 4 minut. Wyœwietli siê cyfra 6.
Jak tylko wczytany zostanie kod z pilota, czerwony 

  Elementy obs³ugowe wyœwietlacz punktowy (a) miga 5x kwituj¹c 
Elementy obs³ugowe do programowania napêdu wprowadzenie kodu. Si³a wystêpuj¹ca na g³ównej krawêdzi zamykaj¹cej 
bramy zabezpieczone s¹ przeŸroczyst¹ pokryw¹. Po wczytaniu kodu nacisn¹æ krótko przycisk  . nie mo¿e przekraczaæ wartoœci maks. 150N!
Pokrywê otwiera siê przy pomocy wkrêtaka. Na wyœwietlaczu wyœwietli siê 0. Menu zosta³o Uwaga! Ustawienie zbyt du¿ej si³y mo¿e 
Po zaprogramowaniu napêdu pokrywê nale¿y zakoñczone. spowodowaæ obra¿enia u ludzi.
ponownie zamkn¹æ. Fabrycznie ustawiona jest wartoœæ 4!

Kasowanie wszystkich zaprogramowanych w 
A.Wyœwietlacz numeryczny - s³u¿y do napêdzie pilotów:

wyœwietlania numeru kroku w menu oraz W³o¿yæ wtyczkê sieciow¹ napêdu do gniazdka 
nastawionej wartoœci danego parametru. sieciowego trzymaj¹c jednoczeœnie wciœniêty 

a. Wyœwietlacz punktowy. Œwieci siê podczas przycisk  .
gotowoœci do pracy, a miga podczas kwitowania 
zapamiêtania kodu pilota.   Krok menu 3: Ustawianie górnej pozycji 
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Niniejsz¹ instrukcjê monta¿u, obs³ugi oraz konserwacji nale¿y przechowywaæ przez ca³y okres u¿ytkowania!

  Krok menu 6: Ograniczenie si³y podczas Przycisk   nacisn¹æ wielokrotnie a¿ wyœwietli siê Powy¿sze wartoœci odpowiadaj¹ odcinkom ruchu 
zamykania krok menu 6. powolnego w cm zmierzonym na wózku jezdnym. 
Po oko³o 2 sekundach wyœwietlacz zaczyna migaæ Przycisk   jeszcze raz nacisn¹æ na okres 3 
wyœwietlaj¹c wartoœæ ustawionego ograniczenia sekund a¿ wyœwietli siê cyfra 7. Wa¿na wskazówka:
si³y podczas zamykania. Nale¿y zachowaæ fabryczne ustawienie na wartoœæ 
Przy pomocy przycisków   i   mo¿liwe jest Wartoœæ Czas Czas 4. Zmiana ustawienia odcinków jazdy powolnej 
ustawienie wiêkszej lub mniejszej wartoœci menu œwiecenia ostrzegania mo¿liwa jest tylko po uzyskaniu zezwolenia 
ograniczenia si³y. 0 60 s - producenta bramy. Nacisn¹æ przycisk  . Na 
Po dokonaniu ustawieñ nacisn¹æ przycisk  . Na 1 90 s - wyœwietlaczu wyœwietla siê cyfra 0.
wyœwietlaczu wyœwietli siê cyfra 0. 2 120 s -
Nastêpnie nale¿y skontrolowaæ ustawienia si³ i gdy 3 240 s -
bêdzie to konieczne powtórzyæ proces ustawiania 4 0 s 3 s
si³y. 5 90 s 3 s

6 240 s 3 s
  Kontrola systemu ograniczenia si³y 7 0 s 10 s
 - Pod krawêdzi¹ bramy ustawiæ przeszkodê (np. 8 90 s 10 s

karton po napêdzie). 9 240 s 10 s
 - Uruchomiæ bramê z krañcowej pozycji „brama 

otwarta”. Przy ustawionym czasie ostrzegania, œwiat³o miga 
 - Napêd doje¿d¿a do przeszkody, zatrzymuje siê i przed uruchomieniem siê napêdu oraz podczas 

jedzie z powrotem do górnej pozycji krañcowej. ruchu bramy. Fabrycznie ustawiona jest wartoœæ 1.
 - Wyœwietlacz punktowy (a) musi wy³¹czyæ siê na 

oko³o 1 sekundê. Nastêpnie napêd pracuje Krok menu 8: Odcinki ruchu powolnego
bezb³êdnie. Nacisn¹æ przycisk  . Cyfra 8 wyœwietla siê na 

wyœwietlaczu.
W wypadku, gdy w bramie dokonano zmiany 
sprê¿yn, to nale¿y na nowo wykonaæ jazdy Wartoœæ Start  Stop Start Stop
samoucz¹ce. menu otw. otw. zam. zam.
W tym celu nale¿y wejœæ do kroku menu 5 i 0 0 0 0 0
nacisn¹æ przycisk   przez 3 sekundy. Pojawia siê 1 15 0 15 0
cyfra 0. Nastêpnie wykonaæ jazdy samoucz¹ce si³y 2 0 15 0 60
zgodnie z opisem w punkcie 18a. 3 15 15 15 15

4 25 45 25 45
5 15 15 15 60

Ustawienia specjalne 6 15 15 15 15
7 35 35 35 50

Krok menu 7: Czasy w³¹czenia siê œwiat³a 8 60 15 15 85
Przycisk   przytrzymaæ naciœniêty przez 3 9 wy³¹cznie ruch powolny
sekundy.
Na wyœwietlaczu pojawi siê cyfra 3.
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Ustawienia specjalne
Krok menu 9: Funkcje specjalne

Nacisn¹æ przycisk  .
Na wyœwietlaczu pojawi siê cyfra 9.

Wartoœæ Tryb pracy
menu

0 Normalny tryb pracy (fabryczne ustawienie standardowe)
1 Normalny tryb pracy z wentylacj¹
2 Tryb pracy przy bramie skrzyd³owej

(odwrócenie kierunku obrotów)
3 / 4 Boczna brama sekcyjna monta¿ na œcianie / na nadpro¿u

Wa¿ne! Usun¹æ mostek na wejœciu STOP A!
Wejœcie STOP A u¿ywaæ do otwierania czêœciowego 
nadajnikiem impulsów. Nadajnik rêczny mo¿na 
zaprogramowaæ w kroku menu 2 na czêœciowe otwieranie
 zamiast na zapalanie œwiat³a na 4 minuty (patrz  ).

5 Tryb pracy z regulacj¹ ruchu jednokierunkowego
(tylko w po³¹czeniu ze sterowaniem sygnalizacj¹ œwietln¹)
Niezbêdne jest zewnêtrzne urz¹dzenie zabezpieczaj¹ce z 
fotokomórk¹.

6 Automatyczne zamykanie
Niezbêdne jest zewnêtrzne urz¹dzenie zabezpieczaj¹ce z 
fotokomórk¹. Czas otwarcia ustawia siê w kroku menu A.

7 Przerwanie czasu otwarcia przez fotokomórkê
8 Przerwanie czasu otwarcia przez generator impulsów.

Opis poszczególnych funkcji zawarty jest w instrukcji obs³ugi.
Uwaga: Przy wszystkich funkcjach specjalnych, (wartoœæ menu >5) funkcja 
”zapalenie œwiat³a na 4-minuty” kasowana jest przy pierwszej przerwie w 
zasilaniu.

Krok menu “A”: Czasy otwarcia
Nacisn¹æ przycisk  .
Na wyœwietlaczu pojawi siê litera “A”. Czasy te mo¿na ustawiaæ tylko w 
wypadku, gdy w kroku menu “9” ustawiono wartoœæ menu 6 / 7 / 8.

Wartoœæ Czas otwarcia (bez migania ostrzegawczego 
menu przez 10s)
0 0 s
1 10 s
2 30 s
3 60 s
4 90 s
5 120 s
6 150 s
7 180 s
8 210 s
9 240 s

  Zaciski przylaczowe na glowicy 
silnika 803T
Wszystkie zaciski przy³¹czowe tak jak zosta³y opisane w punkcie 13, ale 
z nastêpuj¹cymi funkcjami specjalnymi:

G Wejœcie STOP A przy ustawieniu “Boczna brama sekcyjna” 
(wartoœæ menu 9 - 3 / 4): przy³¹cze do zewnêtrznego 
nadajnika impulsów “Czêœciowe otwarcie”

N Wyjœcie - sygnalizacja stanu “Brama zamkniêta”
Przy³¹cze do uk³adu sterowania sygnalizacj¹ œwietln¹, styk 
przekaŸnika bez potencja³u 120 V AC /0,5 A lub 24 V DC/1A

M Wyjœcie  sygnalizacja stanu “Brama otwarta”
Przy³¹cze do uk³adu sterowania sygnalizacj¹ œwietln¹, styk 
przekaŸnika bez potencja³u 120 V AC /0,5 A lub 24 V DC/1A

L Wyjœcie do pod³¹czenia automatu na klatce schodowej, 
styk przekaŸnika bez potencja³u 250 V AC /5 A

  Podlaczenie ukladu sterowania 
sygnalizacja swietlna

T Uk³ad sterowania sygnalizacj¹ œwietln¹
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natychmiastowe zatrzymanie napêdu, wzglêdnie Napêd uruchamia siê z opóŸnieniem stosownie do Instrukcja obs³ugi
zapobiega uruchomieniu napêdu. ustawionego czasu ostrzegania (patrz krok menu 
Fotokomórka (STOP B) 7).

Przed przyst¹pieniem do wszelkich prac przy 
Przerwanie promienia fotokomórki powoduje 

napêdzie nale¿y wyci¹gn¹æ wtyczkê z gniazdka 
podczas zamykania bramy zatrzymanie siê Pilot zdalnego sterowania

sieciowego!
napêdu i zmianê kierunku ruchu. Przerwanie Programowanie pilotów: patrz opis kroków menu 1 

Wszystkie osoby korzystaj¹ce z bramy nale¿y 
promienia fotokomórki podczas otwierania nie ma oraz 2 (rysunki 15 i 16).

zaznajomiæ z zasadami prawid³owej i 
¿adnego wp³ywu. Wymiana baterii: odsun¹æ pokrywê pojemnika na 

bezpiecznej obs³ugi urz¹dzenia.
bateriê w pilocie. Wyci¹gn¹æ bateriê.

Przy uruchomionym napêdzie nale¿y 
Szybkie odryglowanie W³o¿yæ now¹ bateriê (bateria alkaliczna 23A, 12V). 

bezwzglêdnie nadzorowaæ proces otwierania i 
Podczas wykonywania czynnoœci regulacyjnych, w Nale¿y zwróciæ uwagê na w³aœciw¹ biegunowoœæ! 

zamykania siê bramy.
wypadku wy³¹czenia pr¹du lub wyst¹pienia Zasun¹æ pokrywê.

Pilot przechowywaæ w miejscu niedostêpnym 
usterek, mo¿liwe jest odryglowanie bramy od 

dla dzieci.
napêdu przy pomocy ga³ki poci¹gowej na wózku Zu¿yte baterie s¹ odpadem specjalnym!

W obszarze ruchu bramy nie mog¹ znajdowaæ 
jezdnym.

siê ¿adne osoby ani przedmioty.
W wypadku, gdy brama przez d³u¿szy okres czasu Konserwacja / kontrola
ma byæ obs³ugiwana rêcznie, nale¿y odpowiednio 

Sposób dzia³ania
umieœciæ ko³ek ustalaj¹cy (patrz rysunek 12).

Napêd bramy gara¿owej mo¿na uruchomiæ przy Dla w³asnego bezpieczeñstwa Zdemontowan¹ do pracy w trybie automatycznym 
pomocy generatorów impulsów, takich jak: pilot zalecamy, aby bramê przed blokadê bramy nale¿y ponownie zamontowaæ, 
zdalnego sterowania, przycisk na kluczyk itp.  pierwszym uruchomieniem oraz w gdy¿ w przeciwnym razie brama w pozycji 
Wystarczaj¹ce jest wygenerowanie krótkiego razie potrzeby - jednak nie rzadziej ni¿ zamkniêtej nie jest zaryglowana.
impulsu. raz w roku - poddaæ przegl¹dowi 

przez zak³ad specjalistyczny.W celu ponownego rozpoczêcia eksploatacji 
Pierwszy impuls:

bramy z napêdem, ko³ek ustalaj¹cy nale¿y z 
Napêd uruchamia siê i porusza bramê do Kontrola ograniczenia si³y

powrotem umieœciæ w pozycji parkowania (a) i 
ustawionej pozycji krañcowej BRAMA ZAMKNIÊTA Uk³ad sterowania napêdem wyposa¿ony jest w 

zdemontowaæ blokadê bramy.
lub BRAMA OTWARTA. dwuprocesorowy system bezpieczeñstwa do 

Po wygenerowaniu impulsu uruchamiania, brama 
kontroli ograniczenia si³y.

automatycznie sprzêgnie siê ponownie z napêdem 
Wygenerowanie impulsu podczas ruchu bramy: W ka¿dej pozycji krañcowej automatycznie 

bramy.
brama zatrzymuje siê. testowany jest zintegrowany uk³ad od³¹czania si³y.

Przed rozpoczêciem eksploatacji i co najmniej 
Oœwietlenie

Ponowny impuls: jeden raz w roku, nale¿y dokonaæ sprawdzenia 
Oœwietlenie w³¹cza siê samoczynnie w momencie 

Brama kontynuuje ruch, ale w przeciwnym urz¹dzeñ bramy. Nale¿y przy tym wykonaæ 
wys³ania impulsu do otwarcia bramy i wy³¹cza siê 

kierunku. kontrolê poprawnoœci dzia³ania urz¹dzenia 
po up³ywie ustawionego czasu (ustawienie 

ograniczaj¹cego si³ê (rysunek 21)!
fabryczne to ok. 90 sekund).

Wewnêtrzne urz¹dzenie zabezpieczaj¹ce
W wypadku, gdy podczas zamykania brama Uwaga! Zbyt du¿a wartoœæ ustawionej Drugi przycisk w pilocie mo¿na zaprogramowaæ na 
napotka na przeszkodê, napêd zatrzyma siê i si³y mo¿e spowodowaæ obra¿enia u w³¹czanie oœwietlenia na okres 4 minut (rysunek 
uwolni przeszkodê otwieraj¹c bramê a¿ do górnej  ludzi.16).
pozycji krañcowej.

Naciœniêcie tak zaprogramowanego przycisku 
W wypadku napotkania na przeszkodê podczas W kroku menu 5 ustawia siê si³ê przy otwieraniu, 

pilota powoduje w³¹czenie siê oœwietlenia 
ostatnich 2 sekund zamykania, aby uwolniæ natomiast w kroku menu 6 si³ê podczas 

niezale¿nie od napêdu bramy i wy³¹czenie tego 
przeszkodê, brama otworzy siê jedynie na zamykania.

oœwietlenia po up³ywie ok. 4 minut.
szerokoœæ szczeliny. Mimo to nie jest mo¿liwy 
wgl¹d do gara¿u. Licznik cyklów

Wymiana ¿arówki:
W wypadku, gdy brama napotka na przeszkodê Licznik cyklów zlicza liczbê wykonanych przez 

Wyci¹gn¹æ wtyczkê z sieci i otworzyæ pokrywê 
podczas otwierania, napêd natychmiast zatrzymuje napêd zamkniêæ / otwaræ bramy.

lampy przy pomocy wkrêtaka krzy¿owego - rozmiar 
siê. Poprzez ponowne wygenerowanie impulsu 

2 x 100. Wymieniæ ¿arówkê (230 V, 40 W, cokó³ 
mo¿na zamkn¹æ bramê. Aby odczytaæ stan licznika nale¿y nacisn¹æ 

E27) i z powrotem przykrêciæ pokrywê lampy.
przycisk   przez 3 sekundy, a¿ wyœwietli siê cyfra. 

Zewnêtrzne urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce Wyœwietlacz numeryczny wyœwietla po kolei 
Lampa sygnalizacyjna

Schemat po³¹czeñ przedstawiony zosta³ na wartoœci liczbowe zaczynaj¹c od najwy¿szego 
W wypadku, gdy zainstalowana jest lampa 

rysunku 13 miejsca dziesiêtnego do najni¿szego.
sygnalizacyjna do sygnalizowania bêd¹cego w 

Na koñcu, na wyœwietlaczu wyœwietla siê pozioma 
toku procesu otwierania i zamykania bramy, to 

Zestyk drzwi wejœciowych (STOP A) kreska. Przyk³ad: 3456 ruchów bramy, 3 4 5 6 -
zaczyna ona migaæ wraz z lamp¹ w napêdzie w 

Otwarcie drzwi wejœciowych powoduje 
chwili wygenerowania impulsu uruchamiaj¹cego.

Szanowna klientko, szanowny kliencie,

Nienaganna jakoœæ zakupionego przez Pañstwa samowolnych zmian w napêdzie oraz wyposa¿eniu W wypadku, gdy reklamacja oka¿e siê 
napêdu do bramy gara¿owej wielokrotnie dodatkowym. Powy¿sze odnosi siê równie¿ do bezzasadna, zg³aszaj¹cy j¹ zobowi¹zany jest do 
skontrolowana zosta³a przez producenta podczas szkód powsta³ych podczas transportu, w wyniku pokrycia naszych kosztów.
produkcji. Wypadku, gdyby napêd lub jego czêœci dzia³ania si³y wy¿szej, dzia³ania wp³ywów Niniejsza gwarancja wa¿na jest wraz z 
w wyniku udowodnionych wad materia³owych lub zewnêtrznych lub w wyniku naturalnego zu¿ycia, pokwitowanym rachunkiem, a bieg okresu 
produkcyjnych by³y bezu¿yteczne, lub ich jak równie¿ powsta³ych w wyniku szczególnych gwarancji rozpoczyna siê w dniu dostawy. 
u¿ytecznoœæ by³aby w znaczny stopniu wp³ywów atmosferycznych. Producent gwarantuje, ¿e urz¹dzenie wolne jest od 
ograniczona, to wed³ug w³asnego uznania Nasza odpowiedzialnoœæ wygasa na skutek wad. 
dokonamy nieodp³atnej naprawy lub wymiany dokonania samowolnych zmian lub napraw Okres gwarancji wynosi 24 miesi¹ce, pod 
urz¹dzenia na nowe. elementów funkcjonalnych. warunkiem, ¿e prawid³owo wype³niony zosta³ 
Nie przejmujemy odpowiedzialnoœci za szkody Wyst¹pienie usterek nale¿y niezw³ocznie zg³aszaæ dowód na odwrocie. Ponadto okres gwarancyjny 
wynik³e z niew³aœciwego monta¿u, niew³aœciwego nam na piœmie, a na ¿¹danie nale¿y przes³aæ up³ywa 27 miesiêcy od daty produkcji.
uruchomienia, niew³aœciwej obs³ugi i konserwacji, Reklamowane czêœci. Nie przejmujemy kosztów 
niew³aœciwego obci¹¿enia, jak równie¿ Dokonania demonta¿u i monta¿u, frachtu i op³at pocztowych. 

Gwarancja

Niniejsz¹ instrukcjê monta¿u, obs³ugi oraz konserwacji nale¿y przechowywaæ przez ca³y okres u¿ytkowania!
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Instrukcja obs³ugi Tryb pracy ze sterowaniem Automatyczne zamykanie “7”
Wygenerowanie impulsu powoduje zawsze ruchu jednokierunkowego

Na stronie tej omówione zosta³y funkcje w otwieranie siê bramy.
Tryb ten mo¿liwy jest tylko w po³¹czeniu z 

innych trybach pracy. Ustawianie tych trybów 
dodatkowym sterowaniem sygnalizacj¹ œwietln¹.

odbywa siê poprzez menu ustawieñ Po up³ywie czasu otwarcia bramy oraz czasu 
Wygenerowanie impulsu powoduje zawsze 

specjalnych (patrz rozdzia³ ustawienia ostrzegawczego brama automatycznie siê zamyka.
otwarcie bramy. Po up³ywie fazy œwiat³a zielonego 

specjalne). Przerwanie promienia fotokomórki powoduje 
powiêkszonej o czas na opuszczenie przejazdu, 

przerwanie czasu otwarcia i rozpoczêcie czasu 
brama zamyka siê automatycznie.

ostrzegania.Tryb pracy normalnej z Gdy podczas fazy œwiat³a zielonego podany 
zostanie ponowny impuls otwierania, faza wyd³u¿a wietrzeniem Czerwone œwiat³o oraz oœwietlenie napêdu migaj¹ 
siê.

Przy takim ustawieniu mo¿liwe jest wietrzenie ostrzegaj¹c przed zamierzonym ruchem bramy.
gara¿u. Brama otwierana jest na ok.10 cm.

Uwaga: Przejazd mo¿e nast¹piæ wy³¹cznie 
Uwaga: Podczas migania nie wolno jest wje¿d¿aæ 

podczas fazy zielonej.
Obs³uga taka jak w normalnym trybie pracy. na przejazd.
Dodatkowo, poprzez naciœniêcie drugiego 

Zewnêtrzne urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce
przycisku na pilocie mo¿liwe jest ustawienie bramy Zewnêtrzne urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce

W wypadku uruchomienia zewnêtrznego 
w pozycji wietrzenia, niezale¿nie od tego, w jakiej W wypadku uruchomienia zewnêtrznego 

urz¹dzenia zabezpieczaj¹cego podczas 
pozycji brama wczeœniej siê znajdowa³a. Z pozycji urz¹dzenia zabezpieczaj¹cego podczas 

zamykania bramy (fotokomórka lub 
wietrzenia bramê mo¿na zamkn¹æ przy pomocy zamykania siê bramy (fotokomórka lub 

zabezpieczenie krawêdzi zamykania), brama 
dowolnego nadajnika impulsów. zabezpieczenie krawêdzi zamykania), brama 

otwiera siê, po czym ponownie siê zamyka.
otwiera siê.

Wewnêtrzne urz¹dzenie zabezpieczaj¹ceTryb pracy dla bramy Wewnêtrzne urz¹dzenie zabezpieczaj¹ce
W wypadku, gdy brama podczas zamykania siê 

W wypadku, gdy brama podczas zamykania siê skrzyd³owej napotka na przeszkodê, napêd zatrzymuje siê i 
napotka na przeszkodê, napêd zatrzymuje siê i 

Brama skrzyd³owa jest bram¹ otwieraj¹c¹ siê na uwalnia przeszkodê poprzez otwarcie bramy a¿ do 
uwalnia przeszkodê poprzez otwarcie bramy a¿ do 

zewn¹trz, podobnie jak np. brama w szopie. górnego po³o¿enia krañcowego.
górnego po³o¿enia krañcowego.

Potrzebne s¹ do tego specjalne okucia. W wypadku napotkania na przeszkodê podczas 
W wypadku napotkania na przeszkodê podczas 

ostatnich 2 sekund zamykania, aby uwolniæ 
ostatnich 2 sekund zamykania, aby uwolniæ 

Obs³uga tak jak w normalnym trybie pracy. przeszkodê, brama otworzy siê jedynie na 
przeszkodê, brama otworzy siê jedynie na 

szerokoœæ szczeliny. Mimo to nie jest mo¿liwy 
szerokoœæ szczeliny. Mimo to nie jest mo¿liwy 

Wewnêtrzne urz¹dzenie zabezpieczaj¹ce wgl¹d do gara¿u.
wgl¹d do gara¿u.

W wypadku, gdy podczas zamykania brama W wypadku, gdy brama napotka na przeszkodê 
W wypadku, gdy brama napotka na przeszkodê 

napotka na przeszkodê, napêd zatrzyma siê i podczas otwierania, napêd zatrzymuje siê i 
podczas otwierania, napêd zatrzymuje siê i 

uwolni przeszkodê otwieraj¹c bramê a¿ do górnej odwraca kierunek ruchu na oko³o jedn¹ sekundê.
odwraca kierunek ruchu na oko³o jedn¹ sekundê.

pozycji krañcowej.
W wypadku napotkania na przeszkodê podczas Automatyczne zamykanie “6”
ostatnich 2 sekund zamykania, aby uwolniæ Automatyczne zamykanie “8”

Wygenerowanie impulsu powoduje zawsze 
przeszkodê, brama otworzy siê jedynie na Wygenerowanie impulsu powoduje zawsze 

otwieranie siê bramy.
szerokoœæ szczeliny. Mimo to nie jest mo¿liwy otwieranie siê bramy.
wgl¹d do gara¿u.

Po up³ywie czasu otwarcia bramy oraz czasu 
W wypadku, gdy brama napotka na przeszkodê Po up³ywie czasu otwarcia bramy oraz czasu 

ostrzegawczego brama automatycznie siê zamyka.
podczas otwierania, napêd zatrzymuje siê i ostrzegawczego brama automatycznie siê zamyka.

Czerwone œwiat³o oraz oœwietlenie napêdu migaj¹ 
odwraca kierunek ruchu na oko³o jedn¹ sekundê. Przerwanie promienia fotokomórki powoduje 

ostrzegaj¹c przed zamierzonym ruchem bramy.
przerwanie czasu otwarcia i rozpoczêcie czasu 
ostrzegania.Tryb pracy dla bramy Uwaga: Podczas migania nie wolno jest wje¿d¿aæ 

na przejazd.sekcyjnej Czerwone œwiat³o oraz oœwietlenie napêdu migaj¹ 
Obs³uga taka sama jak w normalnym trybie pracy. ostrzegaj¹c przed zamierzonym ruchem bramy.

Zewnêtrzne urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce
Dodatkowo, poprzez naciœniêcie drugiego 

W wypadku uruchomienia zewnêtrznego 
przycisku na pilocie mo¿liwe jest czêœciowe Uwaga: Podczas migania nie wolno jest wje¿d¿aæ 

urz¹dzenia zabezpieczaj¹cego podczas 
otwarcie bramy na ok. 90 cm. na przejazd.

zamykania siê bramy (fotokomórka lub 
Z pozycji czêœciowego otwarcia bramê mo¿na 

zabezpieczenie krawêdzi zamykania), brama 
zamkn¹æ przy pomocy dowolnego nadajnika Zewnêtrzne urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce

otwiera siê.
impulsów. W wypadku uruchomienia zewnêtrznego 

W wypadku uruchomienia urz¹dzenia 
Czêœciowe otwarcie mo¿liwe jest równie¿ z urz¹dzenia zabezpieczaj¹cego podczas 

zabezpieczaj¹cego podczas czasu otwarcia bramy, 
zewnêtrznych nadajników impulsów (np. przycisk). zamykania siê bramy (fotokomórka lub 

czas otwarcia bramy wyd³u¿a siê.
zabezpieczenie krawêdzi zamykania), brama 

Wewnêtrzne urz¹dzenie zabezpieczaj¹ce otwiera siê.
Wewnêtrzne urz¹dzenie zabezpieczaj¹ce

W wypadku, gdy podczas zamykania brama 
W wypadku, gdy brama podczas zamykania siê 

napotka na przeszkodê, napêd zatrzyma siê i Wewnêtrzne urz¹dzenie zabezpieczaj¹ce
napotka na przeszkodê, napêd zatrzymuje siê i 

uwolni przeszkodê otwieraj¹c bramê a¿ do górnej W wypadku, gdy brama podczas zamykania siê 
uwalnia przeszkodê poprzez otwarcie bramy a¿ do 

pozycji krañcowej. napotka na przeszkodê, napêd zatrzymuje siê i 
górnego po³o¿enia krañcowego.

W wypadku napotkania na przeszkodê podczas uwalnia przeszkodê poprzez otwarcie bramy a¿ do 
W wypadku napotkania na przeszkodê podczas 

ostatnich 2 sekund zamykania, aby uwolniæ górnego po³o¿enia krañcowego.
ostatnich 2 sekund zamykania, aby uwolniæ 

przeszkodê, brama otworzy siê jedynie na W wypadku napotkania na przeszkodê podczas 
przeszkodê, brama otworzy siê jedynie na 

szerokoœæ szczeliny. Mimo to nie jest mo¿liwy ostatnich 2 sekund zamykania, aby uwolniæ 
szerokoœæ szczeliny. Mimo to nie jest mo¿liwy 

wgl¹d do gara¿u. przeszkodê, brama otworzy siê jedynie na 
wgl¹d do gara¿u.

W wypadku, gdy brama napotka na przeszkodê szerokoœæ szczeliny. Mimo to nie jest mo¿liwy 
W wypadku, gdy brama napotka na przeszkodê 

podczas otwierania, napêd zatrzymuje siê i wgl¹d do gara¿u.
podczas otwierania, napêd zatrzymuje siê i 

odwraca kierunek ruchu na oko³o jedn¹ sekundê. W wypadku, gdy brama napotka na przeszkodê 
odwraca kierunek ruchu na oko³o jedn¹ sekundê.

podczas otwierania, napêd zatrzymuje siê i 
odwraca kierunek ruchu na oko³o jedn¹ sekundê.

Niniejsz¹ instrukcjê monta¿u, obs³ugi oraz konserwacji nale¿y przechowywaæ przez ca³y okres u¿ytkowania!
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Niniejsz¹ instrukcjê monta¿u, obs³ugi oraz konserwacji nale¿y przechowywaæ przez ca³y okres u¿ytkowania!

Usterki i ich mo¿liwe przyczyny

Wa¿ne: Przy wszelkich pracach przy napêdzie nale¿y koniecznie wyci¹gn¹æ wtyczkê z sieci!!!

Wskazania diagnostyczne
Podczas pracy wyœwietlacz s³u¿y do wskazañ diagnostycznych przy ewentualnym wyst¹pieniu usterek.

Zmiany zastrze¿one

PL

Cyfra Stan Diagnoza / usuwanie usterek
      

0 Napêd uruchamia siê i gaœnie cyfra 0. Napêd otrzymuje impuls uruchomieniowy na wejœciu START lub przez 
nadajnik. Normalny tryb pracy.

      
1 Brama nie otwiera siê ani nie zamyka. Przerwa na zacisku STOP A.

Zadzia³a³o zewnêtrzne urz¹dzenie zabezpieczaj¹ce (np. drzwi wejœciowe).
      

2 Brama nie zamyka siê. Przerwa na zacisku STOP B.
Zadzia³a³o zewnêtrzne urz¹dzenie zabezpieczaj¹ce (np. fotokomórka).

      
3 Silnik nie pracuje. Silnik nie krêci siê. Zwróciæ siê o pomoc do zak³adu serwisowego.

      
4 Sta³y impuls na wejœciu uruchamiania. Brama nie przyjmuje ju¿ impulsu uruchomieniowego.

Zewnêtrzny generator impulsów wysy³a ci¹g³y impuls (np. zaklinowa³ siê 
przycisk).

      
5 Wyst¹pi³ b³¹d przy ustawianiu napêdu. Zbyt d³ugi odcinek drogi.

Nale¿y ponownie dokonaæ ustawieñ w krokach menu 3 i 4.
      

0 Cyfra 0 wyœwietlana jest podczas nastêpnego procesu Napêd wykonuje jazdê samoucz¹c¹ w celu ustawienia ograniczenia si³y.
otwierania i zamykania, po czym gaœnie. Uwaga: Jazdy te odbywaj¹ siê bez kontroli si³y!
Cyfra 0 nadal jest wyœwietlana. Skontrolowaæ uk³ad mechaniczny bramy. Brama zbyt trudno siê porusza.

Usterka Mo¿liwe przyczyny Usuwanie usterek
      

Brama nie otwiera siê / nie zamyka Zmieni³a siê mechanika bramy. Zleciæ przegl¹d bramy.
siê ca³kowicie. Ustawiono zbyt s³ab¹ si³ê zamykania / otwierania. Wykonaæ procedurê ustawania si³y (kroki menu 5 i 6).

Niew³aœciwie ustawiona pozycja krañcowa. Ponownie ustawiæ pozycje krañcowe (menu 3 i 4).
      

Brama napiera na pozycje krañcowe. Niew³aœciwie ustawione pozycje krañcowe. Ponownie ustawiæ pozycje krañcowe (menu 3 i 4).
      

Po zamkniêciu brama otwiera siê na Brama blokuje siê krótko przed pozycj¹ zamkniêt¹. Usun¹æ przeszkodê lub ponowne ustawiæ pozycjê 
szerokoœæ szczeliny. krañcow¹ w stanie ZAMKNIÊTYM (krok menu 4).

      
Brama nie reaguje na impulsy Wyczerpana bateria w pilocie. Wymieniæ bateriê w pilocie.
wysy³ane z pilota, a reaguje na Brak anteny lub nie wysuniêta antena. Wetkn¹æ / wysun¹æ antenê.
przycisk lub inne generatory impulsu. Pilot nie zosta³ zaprogramowany. Zaprogramowaæ pilot (krok menu 1).

      
Brama nie reaguje na impulsy ani z Patrz wskazania diagnostyczne. Patrz wskazania diagnostyczne.
pilota, ani z innych urz¹dzeñ 
generuj¹cych impulsy.

      
Zbyt ma³y zasiêg pilota zdalnego Wyczerpana bateria w pilocie. Wymieniæ bateriê w pilocie.
sterowania. Brak anteny lub nie wysuniêta antena. Wetkn¹æ / wysun¹æ antenê.

Odbiór sygna³u ekranowany jest w wyniku Pod³¹czyæ zewnêtrzn¹ antenê (wyposa¿enie 
istniej¹cych uwarunkowañ budowlanych. dodatkowe).

Karta gwarancyjna

Typ: ______________

Numer fabryczny: ______________
(patrz na tabliczce znamionowej)

Data zakupu: ______________

Data pierwszego uruchomienia  ______________  Adres/stempel firmy dokonuj¹cej monta¿u:_________________________
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