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A. Jednodílná vrata pouze s vodorovn˘m otevíráním 
B. Jednodílná vrata s vodorovn˘m a svisl˘m otevíráním:

Je zapotfiebí speciální rameno vrat (F, The Chamberlain Arm™).
Kontaktujte svého prodejce.

C. Vrata dûlená na sekce s kfiivkovou drahou otevírání: 
Viz B – Pfiipojení ramene vrat.

D. Dvoukfiídlá vrata: Je zapotfiebí speciální rameno vrat. Kontaktujte
svého prodejce. 

E. Vyklápûcí vrata: 
Je zapotfiebí speciální rameno vrat (F, The Chamberlain Arm™).

Kontaktujte svého prodejce.
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TYPY VRAT  1 DODAVANÉ TECHNICKÉ PROSTfiEDKY  3

(1) ·rouby s podloÏkami (4)
(2) ·rouby se ‰estihrannou hlavou (2)
(3) âep vidlice (1)
(4) Vratové ‰rouby (2)
(5) Vruty do dfieva (4)
(6) ·rouby (2) modely 800, 1000
(7) âepy vidlice (2)
(8) Lano
(9) RukojeÈ

(10) Izolované pfiíchytky
(11) HmoÏdinky (2)

(12) Velké hmoÏdinky (4)
(13) Pojistné podloÏky (4)
(14) Matice (4)
(15) Prstencové pfiíchytky (3)
(16) Osazené ‰rouby se

‰estihrannou hlavou (2)
(17) ·estihranné matice (2)
(18) Metrické samofiezné ‰rouby (2)
(19) ·rouby s podloÏkami (3)

VAROVÁNI – PRO DODRÎENI

BEZPEâNOSTI OSOB JE BEZPODMINEâNU

NUTNÉ POSTUPOVAT PODLE V·ECH BODÒ

NÁVODU. TENTO NAVOD SI BEZPEâNU

ULOÎTE!

Sledujte pohybující se dvefie a dbejte, aby lidé byli od

nich v bezpeãné vzdálenosti aÏ do konce otevírání nebo

zavírání. Nedovolte dûtem, aby si hrály s ovládacími

prvky dvefií. UdrÏujte dálkové ovládání mimo dosah dûtí. 

Pokud jsou dvefie otevfiené, buìte opatrní pfii obsluze

ruãního uvolnûní; mohou totiÏ rychle spadnout, pokud

nejsou vyváÏeny nebo pokud jsou pruÏiny jiÏ slabé

nebo prasklé. Mohlo by tak dojít k po‰kození majetku

nebo váÏnému osobnímu úrazu.

Pfied provádûním oprav nebo snímání krytÛ musíte

odpojit elektrické napájení otevíraãe garáÏov˘ch vrat.

Tento v˘robek se dodává se síÈov˘m kabelem speciální
konstrukce. Pokud dojde k jeho po‰kození, musí b˘t
vymûnûn za kabel shodného typu zakoupen˘ u místního
prodejce spoleãnosti Chamberlain; montáÏ musí provést
odborn˘ pracovník.

DÒLEÎITÉ BEZPEâNOSTNI POKYNY PRO INSTALACI A POUÎIVANI
Tyto bezpeãnostní v˘straÏné symboly znamenají varování – instrukce pro ochranu bezpeãnosti osob a majetku. Tento
otevíraã garáÏov˘ch vrat je konstruován a testován tak, aby poskytoval pfiimûfienû bezpeãnou sluÏbu za pfiedpokladu,
Ïe bude nainstalován, provozován, udrÏován a testován v pfiísném souladu s návodem obsaÏen˘m v této pfiíruãce.

VAROVÁNI – NESPRÁVNÁ INSTALACE

MÒÎE VÉST K ZÁVAÎNÉMU PORANUNI.

POSTUPUJTE PODLE V‰ECH BODÒ V

NÁVODU K INSTALACI.

Vrata nesmí pfii provozu zasahovat do vefiejn˘ch cest

nebo silnic.

Instalaci provádûjte pouze u správnû vyváÏen˘ch

garáÏov˘ch vrat, která jsou v dobrém provozním stavu.

Vrata mající tendenci k vzpfiíãení nebo k zadfiení se musí
opravit. GaráÏová vrata a souãástky s nimi spojené jsou
podrobena velkému namáhání. Nepokou‰ejte se je

opravit nebo nastavovat. VÏdy povolejte profesionální
servis garáÏov˘ch vrat.
Tato jednotka se nesmí instalovat ve vlhkém nebo

mokrém prostfiedí.

Síla mûfiená na závûrném okraji vrat by nemûla

pfiesahovat 150 N (15 kg). Pokud je uzavírací síla

nastavena na více neÏ 150 N, musí b˘t nainstalován

systém Protector System™.

Po skonãení instalace a nastavení musíte zajistit, Ïe se
va‰e garáÏová vrata pfiepnou na zpûtn˘ chod jakmile
narazí na pfiedmût vysok˘ 50 mm leÏící na podlaze. Test

opakujte kaÏd˘ mûsíc a podle potfieby nechte sefiídit.



P¤ED ZAâÁTKEM PRACÍ:
1. Podívejte se na zeì nebo strop nad garáÏov˘mi vraty. Vazáková

konzola musí b˘t bezpeãnû upevnûna na nosné konstrukci.
2. Máte v garáÏi dokonãen˘ strop? Pokud je tomu tak, bude moÏná

zapotfiebí opûrná konzola a dal‰í prostfiedky k upevnûní (které nejsou
v základní dodávce).

3. Podle konstrukce va‰ich vrat budete moÏná potfiebovat speciální
rameno vrat. Kontaktujte svého prodejce.

4. Máte kromû garáÏov˘ch vrat je‰tû dal‰í vstupní dvefie? Pokud nikoli,
je zapotfiebí je‰tû pfiídavné zafiízení model 1702E pro rychlé uvolnûní
zvenãí. Toto pfiídavné zafiízení umoÏÀuje ruãní ovládání garáÏov˘ch
vrat zvenãí pro pfiípad v˘padku elektrického napájení.

UPLNA INSTALACE 
Jak budete postupovat podle tohoto návodu se sestavováním, instalací a
postupem nastavování, moÏná zjistíte, Ïe je vhodné se vrátit zpût k tomuto
vyobrazení úplné instalace. (Zobrazena instalace kolejnice profilu C.)
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âÁST SESTAVENÍ  -

UPEVNùNÍ KOLEJNICE K OTEVIRAâI  
POZNÁMKA: Umístûní pojezdu je dÛleÏité pfii programování mezních

poloh chodu (Krok 17). NemûÀte umístûní pojezdu!

Pokud máte fiemenov˘ pohon, sejmûte Seegerovu pojistku (5)
upevÀující fietûzové kolo (6) na místû. Nahraìte fietûzové kolo
fiemenicí (7) a poté nainstalujte novou Seegerovu pojistku. V pfiípadû
fietûzu nebo fiemene pokraãujte následujícím zpÛsobem.
VloÏte podkládací materiál pod otevíraã, abyste chránili kryt otevíraãe.
Pro lep‰í práci vloÏte pod konec kolejnice, na nûmÏ spoãívají vrata
podloÏku. 
A. Kolejnice profilu C: Vyjmûte z horní ãásti otevíraãe ãtyfii ‰rouby s

podloÏkami (1).
Umístûte oba úchyty kolejnice (2) vodorovnû napfiíã horního dílu
otevíraãe; nastavte proti sobû otvory pro ‰rouby a otvory na otevíraãi.
Provléknûte ‰rouby volnû konzolami a za‰roubujte do otevíraãe.
Protáhnûte kolejnici pod úchyty dokud se kulatá zaráÏka (3) na horní
ãásti kolejnice neopfie o nejbliÏ‰í úchyt. Pevnû dotáhnûte ãtyfii ‰rouby.
UPOZORNÉNI: PouÏijte v˘hradnû tûchto ‰roubÛ! PouÏití
jak˘chkoliv jin˘ch ‰roubÛ zpÛsobí závaÏné po‰kození otevíraãe
vrat.

B. Kolejnice profilu T: Vyjmûte z horní ãásti otevíraãe dva ze ãtyfi
‰roubÛ s podloÏkou (1) . Nastavte nad hnacím kolem proti sobû
kolejnici a styrénovou pûnu (4).
âásteãnû za‰roubujte jeden ze ‰roubÛ s podloÏkou. UPOZORNÉNI:
PouÏijte v˘hradnû tûchto ‰roubÛ! Jakékoliv jiné ‰rouby zpÛsobí
závaÏné po‰kození otevíraãe vrat.
Pfiefiíznûte pásku na kolejnici, fietûzu a styrénové pûnû. Vyjmûte
styrénovou pûnu.

UPEVNUNÍ HNACIHO KOLA.  
Pro fiemenov˘ pohon: VloÏte do krytu hnacího kola adaptér (3) .
Pokraãujte následujícím zpÛsobem
A. Kolejnice profilu C: Provléknûte fietûz nebo fiemen kolem hnacího kola

nebo fiemenice (1). Zuby musí zapadnout do fietûzu nebo fiemene. 
B. T-rail: Provléknûte fietûz nebo fiemen kolem hnacího kola nebo

fiemenice (1). Zuby musí zapadnout do fietûzu nebo fiemene. VloÏte
druh˘ ‰roub s podloÏkou.
Upozornûní: PouÏijte pouze ‰roubÛ, které jste pfied tím vyÀali z
otevíraãe! Pevnû dotáhnûte oba ‰rouby provleãené kolejnicí do
otevíraãe podle vyobrazení.

Umístûte kryt hnacího kola (2) nad hnací kolo nebo kladku. Nastavte
proti sobû otvory v krytu a v montáÏní desce. Upevnûte pomocí ‰roubÛ s
podloÏkami (4).
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NASTAVENI TAHU  
A. Kolejnice profilu: OdstraÀte balící materiál z pojezdu a ponechte jej

na místû na kolejnici. Na napínací konzole (1) dotáhnûte otevfien˘m
klíãem matici (2) proti pruÏinû (3). Jak se matice pohybuje, pruÏina
táhne k sobû napínací konzolu a konzolu vloÏeného kola (4).
Dotahujte dokud délka stlaãené pruÏiny nedosáhne 20mm. Nesmíte
pfietáhnout. Pfiehnané dotaÏení zpÛsobí po‰kození motoru a
mechanizmu dorazÛ.

B. Kolejnice profilu T: Ruãnû dotahujte matici pruÏiny pojezdu (1) na
hfiídeli opatfieném závitem (2) dokud není tûsnû dotaÏena proti
pojezdu. Nasaìte konec ‰roubováku do jednoho ze záfiezÛ prstence
matice (3) a pevnû ji dotáhnûte proti pojezdu. Nasaìte otevfien˘ klíã
na ãtyfihrann˘ konec matice a zlehka otáãejte sestavou ve smûru
otáãení hodinov˘ch ruãiãek dokud prstenec matice není vÛãi pojezdu
uvolnûn. Tím je zaji‰tûn optimální tah pro provoz otevíraãe.

KdyÏ jsou vrata zavfiena, je zcela normální, kdyÏ je fietûz nebo fiemen
provû‰en. 

NYNÍ JE SESTAVENI OTEVÍRAâE DOKONâENO

âÁST INSTALACE -
Pfied instalací uvolnûte zámky a sejmûte lana, fietûzy nebo jiná

zafiízení, která nejsou zapotfiebí pro provoz s pohonem. 

Instalace tohoto v˘robku bude v souladu se ZH1/494, VDE 0700 ãást
238 a VDE 0700 ãást 1.
Doporuãuje se, aby otevíraã byl nainstalován 2,1m nebo v˘‰e nad
úrovní podlahy - pokud to prostorové uspofiádání umoÏní.

UMÍSTùNÍ VAZÁKOVÉ KONZOLY  
Vazákovou konzolu je nutné pevnû uchytit k nosné konstrukci

garáÏe. Pokud je to zapotfiebí, zpevnûte stûnu nebo strop deskou

silnou 40mm. Pokud tak neuãiníte, mÛÏe to mít za následek

nesprávnou funkci zabezpeãovacího systému zpûtného chodu.

Vazákovou konzolu lze upevnit buì k nosné zdi (1) nebo ke stropu (3).
Postupujte podle návodu, kter˘ bude pro va‰e konkrétní poÏadavky
nejvhodnûj‰í. 
Pfii zavfien˘ch vratech vyznaãte svislou stfiedovou osu (2) garáÏov˘ch
vrat. Osu protáhnûte na nosnou zeì nad vraty.
Vrata otevfiete aÏ do nejvy‰‰ího bodu jejich chodu. Nakreslete prÛseãnici
vodorovné ãáry na nosnou zeì 50mm nad nejvy‰‰ím bodem; tím se
zajistí vÛle chodu horního okraje vrat.

INSTALACE VAZÁKOVÉ KONZOLY  
Dbejte na to, aby byla hnací kolejnice vedena pokud moÏno co nejblíÏe
kolem nejvy‰‰ího bodu vrat (5 cm).
A. MontáÏ na zeì: Center the bracket (2) on the vertical guideline (1)

with the bottom edge of the bracket on the horizontal line (6) (with the
arrow pointing toward the ceiling).
Vyznaãte sadu dûr konzoly (4 nebo 5). Pfii tom nesmíte pouÏít
otvory urãené pro montáÏ na stropû. Vyvrtejte vodící díry 4,5 mm
a upevnûte konzolu pomocí vrutÛ do dfieva (3).

B. MontáÏ na stropû: Protáhnûte svislou vodící ãáru (1) na strop.
Vystfieìte konzolu (2) na svislou znaãku minimálnû 150mm ode zdi.
Peãlivû zkontrolujte, Ïe ‰ipka smûfiuje ke zdi.
Vyznaãte pouze otvory urãené pro montáÏ na stropû (4). Vyvrtejte
vodící díry 4,5mm a upevnûte konzolu pomocí vrutÛ do dfieva (3). Pro
montáÏ na betonu pouÏijte dodan˘ch hmoÏdinek (7).
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(1) Konzola napínání fietûzu
(2) Konzola napínacího

kola fietûzu
(3) Pojezd
(4) Kolejnice
(5) Závûsná konzola
(6) Napájecí kabel
(7) Otevíraã

(8) PrÛhledn˘ kryt osvûtlení
(9) RukojeÈ a lano ruãního uvolÀování

(10) Rovné rameno vrat 
(11) Zakfiivené rameno vrat otevíran˘ch

rovnû
(12) Konzola vrat
(13) Vazáková konzola
(14) Rameno uvolÀování pojezdu



UPEVNùNÍ KOLEJNICE K VAZÁKOVÉ KONZOLE  
Postavte otevíraã na podlahu garáÏe pod vazákovou konzolu. Balicího
materiálu pouÏijte jako ochranu krytu.
POZNAMKA: Abychom umoÏnili kolejnici prÛchod mimo pruÏiny dûlen˘ch
vrat, bude moÏná zapotfiebí zdvihnout otevíraã na doãasnou podporu. 
Otevíraã musí b˘t buì pfiipevnûn k nosné konstrukci nebo jeho polohu
musí pevnû fixovat dal‰í osoba.
Zdvihejte kolejnici, dokud nejsou tfimeny kolejnice a vazáková konzola u
sebe. Spojte ãepem vidlice (1). VloÏte prstencovou pojistku (2) a zajistûte.

NASTAVENÍ POLOHY OTEVÍRAâE  
POZNAMKA: K nastavení ideální vzdálenosti mezi vraty a kolejnicí (pokud
není dostaãující prostor nad vazákem) je vhodná 25 mm deska (1).

Zdvihnûte otevíraã na ‰tafle. Otevfiete garáÏová vrata. Podle nákresu
umístûte desku 25mm (1) naplocho na horní ãást vrat poblíÏe stfiedové
ãáry. PoloÏte kolejnici na desku.
Pokud zdviÏená vrata narazí na pojezd, stáhnûte dolÛ uvolÀovací
rameno pojezdu a tím uvolnûte pojezd z fietûzu. Pojezd mÛÏe zÛstat
uvolnûn aÏ do chvíle, neÏ je hotovo pfiipojení ramene vrat k pojezdu.

ZAVù·ENÍ OTEVÍRAâE  

Otevíraã musí b˘t bezpeãnû upevnûn na nosnou konstrukci garáÏe.

Vykresleny jsou dvû typické instalace. Va‰e konkrétní instalace
mÛÏe b˘t odli‰ná. Závûsné konzole (1) musí b˘t nastaveny tak
(Obrázek A), aby zaji‰Èovaly pevné uchycení. V pfiípadû montáÏe na
betonov˘ strop (Obrázek B) se pouÏívá hmoÏdinek do betonu (4), které
jsou souãástí dodávky.
Na kaÏdé stranû otevíraãe odmûfite vzdálenost mezi otevíraãem a
nosnou konstrukcí (nebo stropem).
Ufiíznûte oba kusy závûsn˘ch konzol na poÏadovanou délku.
Neoh˘bejte v místû dûr v konzole. Vyvrtejte vodící díry 4,5 mm v
nosné konstrukci (nebo ve stropû). Pomocí vrutÛ do dfieva upevnûte
konce konzol na konstrukci (2).
Zdvihnûte otevíraã a upevnûte jej na závûsné konzole pomocí ‰roubu a
pojistné matice (3). Peãlivû zkontrolujte, zda je kolejnice nad vraty
správnû vystfiedûna. Vyjmûte desku 25 mm. Ruãnû otevfiete vrata.
Pokud vrata narazí na kolejnici, zdvihnûte vazákovou konzolu.

UPEVNùNÍ RUKOJETI A 
LANA PRO RUâNÍ UVOLNùNÍ  
Provléknûte jeden konec lana otvorem v horní ãásti ãervené rukojeti tak,
aby se "UPOZORNùNÍ" objevilo zprava nahoru v souladu s
vyobrazením (1). Zajistûte pevn˘m uzlem (2). Uzel by mûl b˘t minimálnû
25mm od konce lana, ãímÏ se zabrání jeho sklouznutí. 
A. Kolejnice profilu C: Thread other end of rope through hole in

release stop of plastic trolley (3), then through hole in metal release
lever (4). 

B. Kolejnice profilu T: Provléknûte druh˘ konec lana otvorem v
uvolÀovacím rameni (3) vnûj‰ího pojezdu.

Upravte délku lana tak, aby rukojeÈ byla maximálnû 1,8m nad úrovní
podlahy. Zajistûte pevn˘m uzlem. Pokud je zapotfiebí lano odstfiihnout,
opalte zastfiiÏen˘ konec zápalkou nebo zapalovaãem, aby nedocházelo
k roztfiepení. 
Nálepku varovného nebo ruãního uvolnûní zachycení upevnûte na

garáÏová vrata poblíÏe uvolÀovací rukojeti.

P¤IPOJENÍ ELEKTRICKÉHO NAPÁJENÍ
Nepokou‰ejte se o spu‰tûní otevíraãe dokud k tomu nedostanete

pokyn pfii programování omezovaãÛ chodu. Nebude fungovat. (Viz

ãást vûnovanou nastavení.)

Pfiipojte otevíraã k napájecí síti, která je náleÏitû UZEMNùNA (v souladu
se specifikací místními normami). 
Pfiipojte otevíraã vrat pouze k síÈové zásuvce, která je mu nablízku.
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INSTALACE SVùTLA a PRÒHLEDNÉHO KRYTU  
Nainstalujte maximálnû 40W (230V/E27) Ïárovku (která není souãástí
dodávky) do patice (1). Podle vyobrazení natoãte spodek prÛhledného
krytu (2) ke krytu zleva od osy závûsu (3). Uzavfiete prÛhledn˘ kryt
lehk˘m stisknutím horních rohÛ a zasunutím jaz˘ãkÛ (4) do záfiezÛ na
krytu (5).
Chcete-li vymûnit Ïárovku, stisknûte horní rohy prÛhledného krytu a
vysuÀte jaz˘ãky. PrÛhledn˘ kryt se otevfie a zÛstane zavû‰en ve
spodní ãásti. 
Pfii zapnutí napájení se svûtlo rozsvítí a zÛstane rozsvíceno po dobu 2-
1/2 minuty. Po uplynutí 2-1/2 minuty zhasne.

UPEVNùNÍ VRATOVÉ KONZOLY  
Pokud jsou va‰e garáÏová vrata vyklápûcí nebo s dvojitou drahou
otevírání, je zapotfiebí soupravy na úpravu ramene vrat. Postupujte
podle návodu k instalaci, kter˘ je pfiiloÏen k náhradnímu ramenu vrat. Pfii
vyjmutí a sestavování soupravy pro úpravu ramene vrat postupujte
opatrnû. Dejte pozor, aby se vám prsty nedostaly na kluzné souãásti.

Aby nedo‰lo k po‰kození vrat, musí se lehká vrata ze skelného
laminátu, hliníku nebo oceli znaãnû vyztuÏit. Nejlep‰ím fie‰ením
je, kdyÏ se obrátíte na v˘robce va‰ich garáÏov˘ch vrat a
objednáte si od nûj soupravu v˘ztuÏí pro montáÏ otevíraãe vrat

Postup instalace dûlen˘ch a jednodíln˘ch vrat:
Vratová konzola (1) má upevÀovací otvory na levé a pravé stranû. V
pfiípadû, Ïe va‰e instalace vyÏaduje upevÀovací otvory shora a zdola,
sestavte a nainstalujte konzolu a desku (2).
1. Podle vyobrazení vycentrujte konzolu (buì s dekou nebo bez ní - dle

potfieby) na horní ãásti vnitfiní lícové stûny vrat. Vyznaãte otvory.
2. Dfievûná vrata: Vyvrtejte díry 8 mm a vratovou konzolu upevnûte

vratov˘m ‰roubem (3), pojistnou podloÏkou a maticí.
B. Plechová vrata: Upevnûte pomocí ‰roubÛ do plechu (4).
C. Jednodílná vrata - volitelnû: Upevnûte pomocí ‰roubÛ do
plechu (4).

PfiIPOJENI RAMENE VRAT K POJEZDU  
A. Instalace jednodíln˘ch vrat:

VysuÀte pojezd (V pfiípadû kolejnice profilu C – Zatáhnûte rukojeÈ
ruãního uvolÀování dolÛ; V pfiípadû kolejnice profilu T – Zatáhnûte
rukojeÈ ruãního uvolÀování dolÛ a zpût smûrem k otevíraãi). 
Spojte ãásti rovného ramene vrat (1) a zakfiiveného ramene vrat (2)
ãímÏ získáte témûfi maximální moÏnou délku. PouÏijte k tomu materiál
(3, 4, 5). Pfii zavfien˘ch vratech pfiipojte pomocí ãepu vidlice rovné
rameno vrat k vratové konzole (6). Zajistûte prstencovou pojistkou (7).
Pomocí zb˘vajícího ãepu vidlice pfiipojte zakfiivené rameno vrat k
pojezdu. Zajistûte prstencovou pojistkou.
Na závûr znovu pfiipojte pojezd (V pfiípadû kolejnice profilu C –
otoãte kovovou uvolÀovací páku - viz Vyobrazení 13, prostfiední
obrázek; v pfiípadû kolejnice profilu T –stáhnûte uvolÀovací rukojeÈ
rovnû dolÛ) a ruãnû otevírejte vrata, aÏ se pojezd dostane do zábûru.

B. Instalace dûlen˘ch vrat:
Zavfiete garáÏová vrata a vysuÀte pojezd ze zábûru podle popisu v
bodû A, v závislosti na typu kolejnice. 
PosuÀte pojezd o 50 mm od vrat. Pfiipojte pomocí ãepu vidlice (6)
rovné rameno vrat (1) k pfiipojovacímu otvoru pro rameno vrat na
pojezdu. Zajistûte prstencovou pojistkou (7). Pomocí zb˘vajícího ãepu
vidlice a prstencové pojistky pfiipevnûte zakfiivené rameno vrat (2) ke
konzole vrat. Spojte obû ãásti ramene dohromady. Nastavte dvû
dvojice dûr proti sobû a spojte ãásti materiálem (3, 4, 5). K dosaÏení
maximální tuhosti zvolte otvory co nejdále od sebe.
Nakonec znovu pfiipojte pojezd podle popisu A, v závislosti na typu
kolejnice, a ruãnû otevírejte vrata dokud se pojezd nedostane do
zábûru.
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Pokud se vrata zcela neuzavfiou (50mm nebo ménû od uzavfiené

polohy) nebo pokud dojde k obrácení smûru pohybu v cyklu smûrem

dolÛ (zavírání: Zvy‰te sílu pro pohyb smûrem dolÛ (zavírání)
pootoãením ovládacího prvku (2) ve smûru otáãení hodinov˘ch ruãiãek.
Proveìte malá nastavení, aÏ pohyb vrat dokonãí cel˘ cyklus. Po kaÏdém
nastavení projdûte úpln˘m cyklem pohybu otevíraãe. Nezvy‰ujte sílu
nad minimální hodnotu potfiebnou k uzavfiení vrat
Pokud se vrata zastaví je‰tû pfied dosaÏením horní mezní polohy:

Zvy‰te sílu pro pohyb nahoru (otevírání) pootoãením ovládacího
prvku (1) ve smûru otáãení hodinov˘ch ruãiãek. Proveìte malá
nastavení, dokud se vrata zcela neotevfiou. Po kaÏdém nastavení
projdûte úpln˘m cyklem pohybu otevíraãe.

TESTOVÁNÍ ZABEZPEâOVACÍHO SYSTÉMU
ZPùTNÉHO CHODU  

Test zabezpeãovacího systému zpûtného chodu je velmi

dÛleÏit˘. GaráÏová vrata pfii styku s pfiekáÏkou vysokou 50

mm poloÏenou na plocho na podlaze musí obrátit smûr

pohybu. Pokud se otevíraã správnû nenastaví, mÛÏe to mít za

následek závaÏné poranûní osob zavírajícími se garáÏov˘mi vraty.

Test opakujte jednou mûsíãnû a podle potfieby proveìte nastavení.

Postup: VÏdy zaãínejte s vraty v plnû otevfiené poloze. PoloÏte 50 mm
pfiekáÏku (1) uloÏenou na plocho na podlaze pod garáÏová vrata.
SpusÈte vrata ve smûru dolÛ. Vrata musí pfii naraÏení na pfiekáÏku
obrátit smûr svého pohybu. Pokud tomu tak není, sniÏte sílu pro pohyb
dolÛ (zavírání) pootoãením ovládacího prvku síly pro smûr dolÛ proti
smûru otáãení hodinov˘ch ruãiãek (Viz 18, v˘‰e.). 
Zopakujte test.
KdyÏ se smûr pohybu vrat pfii naraÏení na 50 mm pfiekáÏku obrátí,
odstraÀte pfiekáÏku a projdûte úpln˘m cyklem chodu otevíraãe. Pohyb
vrat se nesmí obrátit v poloze uzavfieno. Pokud k tomu dojde, zmûÀte
nastavení mezních poloh a síly a zopakujte test zabezpeãovacího
systému zpûtného chodu.

INSTALACE OVLÁDÁNÍ VRAT  
Ovládání vrat urãené pro montáÏ na zeì umístûte tak, aby od nûj byla

dobrá viditelnost garáÏov˘ch vrat, mimo vrata a mechanizmy vrat, v

minimální v˘‰ce 1,5 m. V˘straÏn˘ ‰títek pro dûti upevnûte na zeì

poblíÏe ovládání vrat.

Na zadní stranû ovládání vrat (2) se nachází 2 ‰roubové pfiipojovací
svorky (1). OdstraÀte pfiibliÏnû 6 mm izolace ze zvonkového drátu (4).
Vodiãe dostateãnû oddûlte, aby bylo moÏno pfiipojit bíl˘/ãerven˘ vodiã na
‰roub pfiipojovací svorky 1 a bíl˘ vodiã na ‰roub pfiipojovací svorky 2.

Prosvûtlené tlaãítko ovládání vrat: UpevÀuje se na vnitfiní stûnu
garáÏe pomocí ‰roubÛ do plechu (3), které jsou souãástí dodávky.
Vyvrtejte 4 mm otvory a pokud instalujete do sádrokartonu nebo betonu,
pouÏijte hmoÏdinek (6). Vhodné místo je u vedlej‰ího vchodu a mimo
dosah dûtí.
Vícefunkãní ovládání vrat: Zatlaãte obûma palci podle vyobrazení na
horní rohy na zadní stranû a sejmûte tím bíl˘ kryt. Pomocí ‰roubÛ do
plechu (8) upevnûte na vnitfiní stûnu garáÏe následujícím zpÛsobem 
• Za‰roubujte dolní ‰roub, nechte jej vyãnívat 3 mm ze stûny.
• Nasaìte dno ovládání vrat nad hlavu ‰roubu a vhodnû upravte,

aby zapadla.
• Peãlivû za‰roubujte horní ‰roub, abyste se vyhnuli prasknutí

plastikového pouzdra. Nesmíte pfietáhnout.
• Znovu nasaìte kryt zasunutím dolních jaz˘ãkÛ (9) a zaklapnutím na

místo. Chcete-li sejmout kryt po montáÏi, jemnû pouÏijte jako páãidlo
sponku na papír nebo mal˘ ‰roubováãek s plochou hlavou.

Natáhnûte zvonkov˘ drát nahoru po stûnû a napfiíã stropu k otevíraãi
garáÏov˘ch vrat. K zaji‰tûní drátu pouÏijte izolované pfiíchytky (5) .
·rouby pfiipojovací svorky obsluhy (model 600) nebo konektory (7)
(modely 800 a 1000) se nacházejí na ovládacím panelu. Zvonkov˘ drát
pfiipojte ke ‰roubÛm nebo konektorÛm následujícím zpÛsobem:
bíl˘/ãerven˘ na 1 a bíl˘ na 2. Modely 800 a 1000: NezapomeÀte oddûlit
vodiãe a vloÏit do kaÏdého otvoru konektoru pouze jeden odizolovan˘
konec. Chcete-li vloÏit nebo vyjmout vodiã, stisknûte zachycovací
segment pod otvorem smûrem dolÛ.
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âÁST NASTAVENÍ -

PROGRAMOVANI MEZNICH POLOH CHODU
Mezní polohy chodu urãují body, v nichÏ se vrata pfii pohybu nahoru
nebo dolÛ zastaví. Pfii nastavování poÏadované meze pro pohyb nahoru
postupujte podle následujících krokÛ. Mez pro pohyb dolÛ se nastaví
automaticky v kroku 4. V tomto kroku pouÏijte dálkového ovládání
dodávaného spolu s otevíraãem. Jakékoliv jiné dálkové ovládání nebude
fungovat, dokud jeho kód není naprogramován do pfiijímaãe ve va‰em
otevíraãi (viz "Programování va‰eho otevíraãe a dálkového ovládání").
Poznámka: Vrata by se mûla po nainstalování kolejnice a pfiipojení
pojezdu nacházet 40-80cm od povrchu podlahy.
1. PouÏijte dvû tlaãítka (1), (2) nacházející se na ovládacím panelu a tím

pfiepnûte jednotku do reÏimu pro nastavení mezních poloh:
Stisknûte a podrÏte tlaãítko PROG(2) a souãasnû stisknûte tlaãítko
vlevo (1), potom obû tlaãítka pusÈte. Kontrolka (3) bude pomalu blikat.
Obsluha se nyní nachází v pracovním reÏimu ukládání mezí do pamûti.

2. Stisknûte levé tlaãítko (1) dokud vrata nedojedou aÏ do poÏadované
mezní polohy. Pokud vrata vyjedou nad poÏadovanou horní mezní
polohu, pouÏijte tlaãítka PROG (2) a spusÈte je. Peãlivû zkontrolujte,
zda jsou vrata pro va‰e vozidlo dostateãnû vysoko. Podle potfieby
pomocí obou tlaãítek pfiizpÛsobte.

3. PoloÏte ‰palek dfieva vysok˘ 50mm na podlahu pod stfied vrat.
4. Stisknûte tlaãítko dálkového ovládání (4) nebo tlaãítko ovládání

umístûného na stûnû. Vrata se budou pohybovat smûrem dolÛ,
dotknou se ‰palku, obrátí smûr pohybu a zastaví se v horní mezní
poloze. Kontrolka pfiestane blikat a vypne se. Otevíraã si právû uloÏil
do pamûti horní a dolní mezní polohu. OdstraÀte dfievûn˘ ‰palek.

Pokud v prÛbûhu kroku 4 dojde k obrácení smûru pohybu vrat je‰tû

pfied tím, neÏ se dotknou ‰palku, zvût‰ete hodnotu síly pro pohyb dolÛ
(Viz "Nastavení síly" v následující ãásti). Potom zopakujte kroky 1-4
citované v˘‰e.
Pokud se vrata zastaví je‰tû pfied dosaÏením horní mezní polohy,

zvy‰ujte hodnotu síly pro pohyb nahoru po mal˘ch krocích, dokud
nedojedou aÏ do horní mezní polohy. (Viz "Nastavení síly" v následující
ãásti). Zopakujte krok 4.

NASTAVENÍ SÍLY  
Síla mûfiená na závûrném okraji vrat by nemûla pfiesahovat 150N

(15kg). Pokud je uzavírací síla nastavena na více neÏ 150N, musí b˘t

nainstalováno pfiíslu‰enství Protector System™.

NepouÏívejte nastavení síly ke kompenzaci uváznutí nebo vzpfiíãení

garáÏov˘ch vrat. Nadmûrná síla bude kolidovat se správn˘m provozem

zabezpeãovacího systému zpûtného chodu nebo po‰kodí vrata.

Ovládací prvky nastavení síly (1 & 2) se nacházejí na ovládacím panelu.
Pokud nastavení síly je nastaveno pfiíli‰ nízko, mÛÏe dojít k pfieru‰ení
zpûtného chodu zpÛsobeného pfiekáÏkou pfii pohybu dolÛ nebo k
zastavení pfii pohybu smûrem nahoru. Klimatické podmínky mohou
ovlivnit pohyb vrat; proto mÛÏe b˘t zapotfiebí obãasného nastavení.
Maximální nastavení síly je v rozsahu 260 stupÀÛ, pfiibliÏnû 3/4 celé
otáãky. Nenastavujte ovládací prvky síly za tento bod. K otáãení
ovládacího prvku nastavení síly pouÏijte ‰roubováku.
Test síly pro pohyb dolÛ (zavírání): Uchopte rukojeÈ vrat nebo jejich
spodek ve chvíli, kdy jsou pfiibliÏnû v polovinû pohybu smûrem dolÛ
(zavírání). Mûlo by dojít k obrácení smûru pohybu vrat. Obrácení smûru
pohybu v polovinû chodu smûrem dolÛ není zárukou obrácení pfii
v˘skytu 50mm pfiekáÏky
Pokud je vrata tûÏké udrÏet nebo nedojde k obrácení smûru pohybu,

sniÏte sílu pro pohyb smûrem dolÛ (zavírání) pootoãením ovládacího

prvku (2) proti smûru otáãení hodinov˘ch ruãiãek. Proveìte malá
nastavení, aÏ se pohyb vrat obrací normálnû. Po kaÏdém nastavení
projdûte úpln˘m cyklem otevíraãe.
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OBSLUHA OVLADANI VRAT
Prosvûtlené tlaãítko ovládání vrat: Stiskem otevíráte nebo zavíráte
vrata. Chcete-li vrata v prÛbûhu otevírání zastavit, stisknûte znovu

Vícefunkãní ovládání vrat: Chcete-li otevfiít nebo zavfiít vrata, stisknûte
bíl˘ ãtvereãek. Chcete-li vrata v pohybu zastavit, stisknûte znovu.

Funkce osvûtlení: Chcete-li zapnout nebo vypnout svûtlo otevíraãe,
stisknûte tlaãítko Osvûtlení. Pokud jej zapnete a potom spustíte otevíraã,
svûtlo zÛstane svítit po dobu 2-1/2 minuty. Chcete-li jej vypnout dfiíve,
stisknûte tlaãítko znovu. Pokud jsou vrata v pohybu, tlaãítko Osvûtlení
nebude ovládat osvûtlení otevíraãe.

Funkce uzamãení: Brání ovládání vrat z pfienosného dálkového
ovládání. Av‰ak vrata bude moÏno otevírat a zavírat tlaãítkem ovládání
vrat a pomocí pfiíslu‰enství Vnûj‰í klíã a Vstup bez klíãÛ.

• Chcete-li zapnout: Stisknûte a podrÏte tlaãítko Zámek po dobu 2 vtefiin.
Kontrolka tlaãítka bude blikat po dobu, kdy je funkce Uzamãení zapnuta

• Chcete-li vypnout: Stisknûte a podrÏte tlaãítko Zámek opût po dobu 2
vtefiin. Kontrolka tlaãítka pfiestane blikat. Funkce Uzamãení se také
vypíná, kdykoliv dojde k aktivaci tlaãítka PROG na ovládacím panelu.

INSTALACE P¤ÍSLU·ENSTVÍ 
PROTECTOR SYSTEM™  (Viz Pfiíslu‰enství)
Síla mûfiená na závûrném okraji vrat by nemûla pfiesahovat 150N

(15kg). Pokud je uzavírací síla nastavena na více neÏ 150N, musí b˘t

nainstalováno pfiíslu‰enství Protector System™.

Poté, co byl otevíraã nainstalován a nastaven, je moÏné instalovat
pfiíslu‰enství Protector System™. Návod je pfiiloÏen u tohoto
pfiíslu‰enství.
Protector System™ pfiedstavuje dodateãné bezpeãnostní opatfiení
proti zachycení malého dítûte pod garáÏov˘mi vraty. 
PouÏívá neviditelného paprsku, kter˘ - pokud je pfieru‰en pfiekáÏkou -
zpÛsobí, Ïe zavírající se vrata se otevfiou a otevfien˘m vratÛm brání v
zavfiení. Jeho pouÏití se velmi doporuãuje vlastníkÛm domÛ majícím
malé dûti.
Modely 800 a 1000: Pfiíslu‰enství Protector System™ musí b˘t
nainstalováno pfied aktivací funkce automatického zavírání.

PROGRAMOVÁNÍ OTEVÍRAAE A DÁLKOVÉHO
OVLÁDÁNÍ (Pokud je souãástí dodávky)
Spou‰tûjte otevíraã pouze tehdy, pokud máte neru‰en˘ pohled na

vrata, ta jsou prosta jak˘chkoliv pfiekáÏek a jsou náleÏitû sefiízena.

Dokud jsou vrata v pohybu, nikdo by nemûl vstupovat nebo vycházet

z garáÏe.

Vá‰ pfiijímaã otevíraãe garáÏov˘ch vrat a vysílaã dálkového ovládání
jsou nastaveny na odpovídající kód. Pokud si zakoupíte dal‰í dálkové
ovládání, musí b˘t otevíraã garáÏov˘ch vrat naprogramován na pfiíjem
nového kódu dálkového ovládání.

Programování pfiijímaãe 

na pfiíjem kódÛ dal‰ího dálkového ovládání
1. Stisknûte a podrÏte tlaãítko dálkového ovládání (1).
2. Stisknûte a pusÈte tlaãítko PROG (2) na ovládacím panelu. Kontrolky

otevíraãe jednou bliknou.
3. PusÈte tlaãítko dálkového ovládání.
Nyní se pfii stisknutí tlaãítka dálkového ovládání otevíraã spustí.
IPokud pustíte tlaãítko dálkového ovládání dfiíve, neÏli kontrolka
otevíraãe zabliká, otevíraã nepfiijme kód.

V˘maz v‰ech kódÛ dálkového ovládání
• Stisknûte a podrÏte tlaãítko PROG na ovládacím panelu, dokud

kontrolka (3) nezhasne (asi 6 vtefiin). V‰echny kódy, které si otevíraã
uloÏil do pamûti, se vymaÏou.

• Chcete-li provést pfieprogramování, zopakujte kroky 1 – 3 pro kaÏdé
dálkové ovládání, které se pouÏívá.
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PROVOZ OTEVÍRAâE
Otevíraã lze aktivovat kter˘mkoliv z následujících zafiízení:
• Ovládáním vrat instalovan˘m na stûnû. DrÏte tlaãítko stlaãené,
dokud se vrata nezaãnou pohybovat.
• Systémem Vnûj‰í klíã nebo Vstup bez klíãÛ (pokud jste nûkteré z

tûchto pfiíslu‰enství nainstalovali). 
• Vysílaãem dálkového ovládání. DrÏte tlaãítko stlaãené, dokud se

vrata nezaãnou pohybovat.
• (Pouze modely 800 a 1000) Lev˘m tlaãítkem na ovládacím panelu,
pokud otevíraã není v pracovním reÏimu uãení nebo nastavování
mezních poloh (kontrolka nesmí svítit).

OTEVIRANI VRAT RUÃNU:
Pokud moÏno, vrata by mûla b˘t úplnû zavfiena. 

A. Kolejnice profilu C: Vrata lze otevfiít ruãnû zataÏením rukojeti
uvolnûní pojezdu smûrem dolÛ. Chcete-li znovu zapojit pojezd, otoãte
pákou. Znovu se zapojí pfii následujícím pohybu smûrem nahoru
nebo dolÛ.

B. Kolejnice profilu T: Vrata lze otevfiít ruãnû zataÏením rukojeti
uvolnûní pojezdu smûrem dolÛ a zpût (smûrem k otevíraãi). Chcete-li
znovu zapojit pojezd, stáhnûte rukojeÈ uvolnûní pfiímo dolÛ. Znovu se
zapojí pfii následujícím pohybu smûrem nahoru nebo dolÛ.

NepouÏívejte rukojeÈ ruãního uvolnûní k otevírání nebo zavírání vrat.

POKUD JE OTEVIRAÃ AKTIVOVAN DALKOV˘M OVLADANIM
NEBO OVLADANIM VRAT INSTALOVAN˘M NA STUNU:

1. Pokud jsou otevfiena, vrata se zavfiou. Pokud jsou zavfiena, vrata
se otevfiou.

2. Pokud se pohybují, vrata se zastaví 
3. Pokud byla vrata zastavena v pohybu, budou se pfií‰tû pohybovat

v opaãném smûru. 
4. Pokud se pfii zavírání narazilo na pfiekáÏku, smûr pohybu vrat

se obrátí.
5. Pokud se pfii otevírání narazilo na pfiekáÏku, vrata se zastaví. 
6. Volitelné vybavení Protector System™ pouÏívá neviditelného paprsku,

kter˘ - pokud je pfieru‰en pfiekáÏkou - zpÛsobí, Ïe zavírající se vrata
se otevfiou a otevfien˘m vratÛm brání v zavfiení. Jeho pouÏití se
VELMI DOPORUâUJE vlastníkÛm domÛ majícím malé dûti.

Osvûtlení otevíraãe se zapne: 1) kdyÏ je otevíraã na poãátku zapojen
do sítû; 2) kdyÏ dojde k pfieru‰ení napájení; 3) kdyÏ je otevíraã
aktivován. 
Osvûtlení se automaticky vypíná po 2-1/2 minutách. Pfiíkon Ïárovky je
maximálnû 40 WattÛ.

PÉâE O OTEVÍRAâ
Pokud je otevíraã náleÏitû nainstalován, bude poskytovat vysokou
v˘konnost jen s minimální údrÏbou. Otevíraã nevyÏaduje dal‰í mazání.
Nastavení mezních poloh a síly: Tato nastavení se musí náleÏitû
provést a zkontrolovat pfii instalaci otevíraãe. Povûtrnostní podmínky
mohou zpÛsobit drobné zmûny v provozu vrat, coÏ si vyÏádá urãitá
znovunastavení, zejména v prÛbûhu prvního roku provozu.
ObraÈte se k nastavení mezních poloh a síly na stránku 4. Postupujte
peãlivû podle návodu a po jakémkoliv nastavování proveìte test

zabezpeãovacího systému zpûtného chodu.

Vysílaã dálkového ovládání: Lithiové baterie by mûly zaji‰Èovat
napájení po dobu aÏ pûti let. Chcete-li vymûnit baterie, pouÏijte ãepele
‰roubováku a otevfiete pouzdro na stranû, kde je vzadu vyraÏeno
"Otevfiít". VloÏte baterie kladn˘m pólem smûrem dolÛ. Chcete-li nasadit
zpût kryt, zaklapnûte jej po obou stranách.
Nezahazujte staré baterie do domácího odpadu. Odneste je do
náleÏitého sbûrného stfiediska.
Dal‰í dálková ovládání lze zakoupit kdykoliv a pouÏívat je ve v‰ech
vozidlech, která garáÏ pouÏívají. Dal‰í informace v ãásti Pfiíslu‰enství.
Pfiijímaã je nutné naprogramovat, aby fungoval s kaÏd˘m nov˘m
dálkov˘m ovládáním.



6. Vrata mûní smûr pohybu bez jakékoliv zjevné pfiíãiny a kontrolka

tlaãítka ovládání vrat bliká po dobu 5 vtefiin po obrácení smûru

pohybu:

Zkontrolujte Protector System™ (pokud jste nainstalovali toto
pfiíslu‰enství). Pokud svûtlo bliká, opravte sefiízení.

7. GaráÏová vrata se otevírají a zavírají sama od sebe:

• (Pouze u tlaãítkové ãíselnice nebo vysílaãe pfiepínaãe kódu) Vyskytuje
se nûjak˘ soused jehoÏ otevíraã garáÏov˘ch vrat pouÏívá stejn˘ kód?
ZmûÀte vá‰ kód.

• Zajistûte, aby tlaãítko dálkového ovládání nebylo zaseknuto v poloze
ZAPNUTO (ON).

8. Vrata obracejí smûr pohybu nebo se nedovírají:

Pokud obracejí smûr pohybu nebo se zastaví v rozmezí 50mm od
podlahy, zrevidujte "Nastavení síly" a zvy‰te sílu. Pokud je to zapotfiebí,
zopakujte "Programování mezních poloh chodu."
Po kaÏdém nastavení délky ramene vrat, zavírací síly nebo mezní
polohy pro pohyb dolÛ zopakujte test zabezpeãovacího systému
zpûtného chodu.

9. Vrata se otevfiou, ale nezavírají se:

• Zkontrolujte Protector System™ (pokud jste nainstalovali toto
pfiíslu‰enství). Pokud svûtlo bliká, opravte sefiízení.

• Pokud svûtla otevíraãe neblikají a jedná se o novou instalaci,
zkontrolujte sílu pro smûr dolÛ

Po dokonãení nastavení zkontrolujte test zabezpeãovacího
systému zpûtného chodu.

10. Svûtlo otevíraãe se nerozsvítí:

VymûÀte osvûtlovací Ïárovku (maximálnû 40 WattÛ). Nahraìte prasklé
Ïárovky Ïárovkami otfiesuvzdorn˘mi.

11. Svûtlo otevíraãe se nezhasne:

Je moÏné, Ïe je po‰kozené zemnûní u stropní nebo nástûnné objímky.
Jednotka musí b˘t uzemnûna.

12. Dochází k pnutí otevíraãe nebo k aktivaci vrat je zapotfiebí

maximální síly:

Vrata mohou b˘t nevyváÏena nebo jsou prasklé pruÏiny. Zavfiete vrata a
pouÏijte rukojeti a lana ruãního uvolnûní k odpojení pojezdu. Otevfiete a
zavfiete vrata ruãnû. Dobfie vyváÏená vrata se zastaví v kterémkoliv
místû chodu, kdy jsou drÏena pouze sv˘mi pruÏinami. Pokud tomu tak
není, zavolejte profesionální servis garáÏov˘ch vrat, aby problém opravil.
Ke spu‰tûní otevíraãe nezvy‰ujte sílu.

13. Motor otevíraãe krátce zahuãí, potom ale nefunguje:

• PruÏiny garáÏov˘ch vrat jsou prasklé. VIZ V¯·E.
• Pokud se problém vyskytne pfii prvním spu‰tûní otevíraãe, je moÏné,

Ïe vrata jsou zavfiena. Vypnûte zámek vrat 
• Nastavení síly mÛÏe b˘t pfiíli‰ nízké. Viz krok 18.
• (Pouze u fietûzového pohonu s kolejnicí profilu C) Napnutí fietûzu mÛÏe

b˘t nesprávné. Odpojte vrata od pojezdu a zkontrolujte, zda délka
stlaãené pruÏiny je 20 mm. Viz krok 7. 

14. Otevíraã se nespustí kvÛli v˘padku napájení:

• Kolejnice profilu C: Stáhnûte rukojeÈ ruãního uvolnûní pfiímo dolÛ, ãímÏ
odpojíte pojezd. Vrata lze otevfiít a zavfiít ruãnû. Otoãte pákou, ãímÏ
znovu pfiipojíte pojezd.
Kolejnice profilu T: Stáhnûte rukojeÈ ruãního uvolnûní pfiímo dolÛ a zpût
(smûrem k otevíraãi), ãímÏ odpojíte pojezd. KdyÏ se obnoví napájení,
stáhnûte rukojeÈ pfiímo dolÛ.
Pfii pfií‰tím spu‰tûní otevíraãe se pojezd znovu zapojí.

• Pfiíslu‰enství Rychlé uvolnûní zvenku 1702E (pokud je osazeno)
odpojuje pojezd zvenãí garáÏe v pfiípadû v˘padku sítû.

15. (Pouze modely 800 a 1000) Vrata se nezavfiou, pokud jsou v

reÏimu automatického zavírání.

• Zkontrolujte funkci systému Protector System.
• Ujistûte se, Ïe ãasovaã je nastaven mezi 60 a 180 vtefiinami.
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ÚDRÎBA OTEVÍRAâE
Jednou mûsíãnû:

Ruãnû spusÈte vrata a zkontrolujte, zda se nevyskytuje
nevyváÏenost nebo váznutí. Prohlédnûte instalaci, kabeláÏ,
pruÏiny a osazení, zkontrolujte eventuální v˘skyt opotfiebení
nebo po‰kození. Pokud je to zapotfiebí, zavolejte profesionální

servis garáÏov˘ch vrat. Abyste se vyhnuli eventuálnímu zranûní, vrata
nepouÏívejte, dokud nejsou opravena.
• Zopakujte test zabezpeãovacího systému zpûtného chodu.V pfiípadû

potfieby nastavte.
• Peãlivû zkontrolujte, Ïe se vrata plnû otevírají a dovírají. V pfiípadû

potfieby nastavte mezní polohy anebo sílu.

Jednou roãnû:
Naolejujte kladky vrat, loÏiska a závûsy. Otevíraã nevyÏaduje dal‰í
mazání. NemaÏte dráhy vrat.

VYSKYTL SE PROBLÉM?
1. Otevíraã nefunguje pfii spou‰tûní ovládáním vrat nebo dálkov˘m

ovládáním:

• Je otevíraã pfiipojen na napájecí síÈ a ta bûÏí? Zapojte do zásuvky
lampu. Pokud nesvítí, zkontrolujte pojistkovou skfiíÀ nebo jistiãe.
(Nûkteré zásuvky jsou ovládány vypínaãem na stûnû.)

• Odemkli jste v‰echny zámky na vratech? Znovu se podívejte na
varování v návodu k instalaci na stránce 1.

• Vyskytuje se pod vraty nahromadûní ledu nebo snûhu? Vrata mohou
b˘t pfiimrzlá k zemi. OdstraÀte jakoukoliv pfiekáÏku.

• PruÏina garáÏov˘ch vrat mÛÏe b˘t prasklá. Nechte si ji profesionálnû
vymûnit.

• Pokud nepouÏíváte funkci dvífika ve vratech, peãlivû zkontrolujte, zda
je mezi pfiipojovacími svorkami nainstalována propojka.

2. Otevíraã funguje s dálkov˘m ovládáním ale nikoli s ovládáním vrat:

• Svítí ovládací tlaãítko vrat? Pokud nikoli, odpojte zvonkov˘ drát od
pfiipojovacích svorek otevíraãe. Zkratujte ãervenou a bílou pfiipojovací
svorku tím, Ïe se obou dotknete souãasnû kouskem drátu. Pokud se
otevíraã rozbûhne, zkontrolujte, zda není chybné pfiipojení vodiãe na
ovládání vrat, zkrat pod pfiíchytkami nebo pfieru‰en˘ vodiã.

• Je pfiipojení kabeláÏe správné? Zkontrolujte krok 20.

3. Vrata fungují s ovládáním vrat, nikoli v‰ak s dálkov˘m ovládáním:

• Zkuste novu baterii.
• Pokud máte dvû nebo více dálkov˘ch ovládání a funguje pouze jedno,

provûfite postup programování pfiijímaãe v kroku 22. 

4. Dálkové ovládání má krátk˘ dosah:

• Je nainstalována baterie? Zkuste novou.
• ZmûÀte umístûní dálkového ovládání na autû.
• Kovová garáÏová vrata, izolace podloÏená kovovou fólií nebo kovová

obvodová konstrukce sníÏí dosah vysílaãe.
• PouÏijte koaxiální anténní adaptér a pfiemístûte anténu. Viz krok 23.
• Pokud problém pfietrvává, lze vymûnit vysokofrekvenãní modul, aby

pfiijímal odli‰nou frekvenci.

5. Vrata mûní smûr pohybu bez jakékoliv zjevné pfiíãiny a svûtlo

otevíraãe nebliká:

• Vadí nûco vratÛm? Zatáhnûte za rukojeÈ ruãního uvolnûní. Ruãnû
otevfiete vrata. Pokud jsou nevyváÏená nebo se objevuje váznutí,
zavolejte profesionální servis garáÏov˘ch vrat.

• OdstraÀte ve‰ker˘ led nebo sníh z podlahy garáÏe v místech, kde
dovírají garáÏová vrata.

• Projdûte znovu nastavení síly.
• Pokud dochází k obrácení smûru pohybu vrat v poloze ÚPLNù

ZAV¤ENO, nastavte znovu mezní polohy.

Po skonãeném nastavení zopakujte test zabezpeãovacího systému
zpûtného chodu.
Potfieba obãasného nastavení hodnot mezní polohy a síly je normální.
Povûtrnostní podmínky mohou obzvlá‰tû ovlivnit chod vrat.



P¤ÍSLU·ENSTVÍ  
433MHz  27MHz

(1) Model 4330E 750E Jednofunkãní dálkové ovládání
(2) Model 4332E 752E Dvoufunkãní dálkové ovládání

(s 1 pfiepínaãem kódu)
(3) Model 4333E Trojfunkãní dálkové ovládáníl
(4) Model 4335E Miniaturní trojfunkãní dálkové ovládání
(5) Model 747E 727E Bezdrátová tlaãítková ãíselnice Vstupu

bez klíãÛ
(6) Model 78LM Vícefunkãní ovládací panel vrat
(7) Model 75LM Prosvûtlené tlaãítko ovládání vrat
(8) Model 98LM Ovládací panel detekce pohybu
(9) Model 760E Vnûj‰í klíã

(10) Model 1702E Rychlé uvolnûní zvenku
(11) Model 770E Protector System™
(12) Model FLA230 Souprava blikajícího svûtla
(13) Model 1703E Rameno Chamberlain Arm™
(14) Model 16200LM Pfiepínaã dvífiek ve vratech
(15) Model MDL100LM Souprava mechanické závory vrat
(16) Model EQL01 Rychlé uvolnûní rukojeti vrat
(17) Model 9-13-1 Konzola v˘ztuÏe vrat

NAVOD K ZAPOJENI PfiISLU‰ENSTVI
Prosvûtlené tlaãítko: K pfiipojovacím svorkám otevíraãe: ãervená-1 a bílá-2.
Vnûj‰í klíã: K pfiipojovacím svorkám otevíraãe: ãervená-1 a bílá-2.
Protector System™: K pfiipojovacím svorkám otevíraãe: bílá-2 a ãerná-3.
Ovládací panel vrat: K pfiipojovacím svorkám otevíraãe: ãervená-1 a bílá-2.

NÁHRADNÍ DÍLY  - 2625
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VYSKYTL SE PROBLÉM?
16. Otevíraã nenajíÏdí správnû koncové vypínaãe:

Pohon pouÏívá elektronick˘ systém koncov˘ch vipínaçÛ s referenãním
bodem. Tento bod se musí vyskytnout v pojezdu pohonu a je indikován
blikáním nástûnného tlaãítka.
Pohon se nastavuje ve v˘robním podniku pfiesnû na dan˘ referenãní bod a
musí b˘t bûhem chodu pfiejet. Pokud se pohon zprovozní pfied montáÏní
kolejnice, anebo není-li pojezdov˘ vozík napolohován do pfiední ãásti,
mÛÏe pak dojít k tomu, Ïe bod nebude pfiejet a pohon neumoÏní nastavení
koncov˘ch vypínaãÛ (bezpeãnostní funkce). LED nepfiestává na zadní
stranû blikat.
a) Stanovte polohu referenãního bodu. Svûtlo v nástûnném tlaãítku se

rozsvítí, jakmile dojde k pfiejezdu referenãního bodu.
b) Pokud se nenachází bod v pozdûj‰ím pojezdu, vytáhnûte zástrãku ze

zásuvky, jakmile bliká.
c) Namontujte kolejnici a uveìte pojezdov˘ vozík do pozice 75cm aÏ 90cm

(popfi. stfied pojezdového vozíku) od pfiedního konce kolejnice (viz
zobrazení 5, dole).

d) Namontujte pohon a zauãte pojezd znovu. Referenãní bod se smí
vyskytnout bûhem chodu maximálnû 2x (3 - 5m kolejnice) a nemûl by se
nacházet na jednom z koncov˘ch bodÛ.

SPECIÁLNÍ FUNKCE  
A. Zapojení dvífiek ve vratech (u v‰ech modelÛ)

(Pokud tato funkce není nainstalována, propojka musí zÛstat
nedotãena.) Pokud je nainstalována, pfii spou‰tûní dvífiek ve vratech
musí b˘t vrata zavfiena a zapojení musí b˘t v pofiádku. Vyjmûte
propojku mezi pfiipojovacími svorkami. Nahraìte podle vyobrazení
vodiãi pfiepínaãe kontaktÛ. 

B. Zapojení blikajícího svûtla (u v‰ech modelÛ)
Blikající svûtlo lze nainstalovat kdekoliv. Pfiipojte vodiãe svûtla FLA230
k pfiipojovacím svorkám. KdyÏ je otevíraã spu‰tûn, svûtlo zaãne blikat
dvû vtefiiny pfied pohybem vrat a v blikání pokraãuje, dokud jsou vrata v
pohybu. Viz návod u blikajícího svûtla.

C. Anténní koaxiální adaptér (v‰echny modely)
Koaxiálního pfiipojení antény lze pouÏít, pokud je dosah vysílaãe pfiíli‰
krátk˘. Odpojte stávající anténu. PouÏijte standardní koaxiální kabel.
OdstraÀte izolaci na konci na 250mm. VraÈte anténu na místo.

D. âasovaã pro automatické zavírání (modely 800, 1000)
Dodává se v poloze VYPNUTO (OFF). Chcete-li spustit, musí b˘t
nainstalován systém Protector System™, potom se odpojí dioda na
ovládacím panelu. âasovaã lze nastavit tak, aby zavíral vrata 60, 120
nebo 180 vtefiin po otevfiení (minimální ãas uzavfiení je 30 vtefiin).
Pokud je pfieru‰en paprsek jednotky Protector, ãas automatického
zavfiení se obnovuje.
POZNAMKA: Odpojení diody pfiepíná jednotku do reÏimu
zabezpeãeného proti poruchám. Bude fungovat jen kdyÏ je
nainstalován Protector System™.

E. Funkce vnûj‰ího rádia (modely 800, 1000)
SlouÏí k napájení vnûj‰ího rádiového pfiijímaãe nebo pfiíslu‰enství.

23



7-
C

Z

©2000, Chamberlain GmbH
114A2445B-CZ Ve‰kerá práva vyhrazena

TECHNICKÉ ÚDAJE
Vstupní napûtí ................230-240V, 50Hz
Maximální taÏná síla ......1000N (Model 1000)

800N (Model 800), 600N (Model 600)
V˘kon .............................180W (Model 1000)

160W (Model 800), 140 (Model 600)
Normální toãiv˘ moment 10Nm (Model 1000)

8Nm (Model 800), 6Nm (Model 600)
Náhradní v˘kon..............4W

Motor
Typ .................................Stejnosmûrn˘, s trval˘m mazáním
Napûtí ............................24 V stejnosmûrn˘ch

Mechanizmus pohonu
Délka chodu ...................Nastavitelná do 5m (s kolejnicí 3m + 2m

prodlouÏení)
Rychlost pohybu ............Jmenovitá hodnota 17cm za vtefiinu, 20-100%

sklon
Svûtlo .............................1x230V/40W/E27 objímka, zapíná se pfii

spu‰tûní motoru, vypíná se za 2-1/2 minuty po
zastavení. Îárovky nejsou souãástí dodávky.

Pfiipojení vrat ..................Nastavitelné rameno vrat. Uvolnûní taÏného
lanka pojezdu.

Zabezpeãení
Osob ..............................Tlaãítko a automatické obrácení smûru pohybu

smûrem dolÛ. Tlaãítko a automatické zastavení
ve smûru nahoru.

Elektronické ...................I·rouby pro nezávislé nastavení síly pro smûr
nahoru a dolÛ

Elektrické .......................Zapojení tlaãítka nízkého napûtí
Nastavení mezní polohy Elektronické
Spou‰tûcí obvod ............Obvod tlaãítka nízkého napûtí.

Rozmûry
Délka (celková) ..............3,26m (se standardní kolejnicí)
Potfiebn˘ prostor
nad zafiízením ...............40mm 
Zavû‰ená hmotnost .......14,5kg

Registry kódÛ pfiijímaãe
Miliard kódÛ....................12
Dvoupolohov˘
mikropfiepínaã ...............1
Tlaãítková ãíselnice .......1

Provozní kmitoãet ..........433.92MHz, 27.145MHz

Dec lara t i on  o f  Conformi t y

Automatick˘ otevíraã garáÏov˘ch vrat  . . . . . . . . . . . . . .modely LM1000, LM800, LM600

je v souladu s odpovídajícími ãástmi norem  . . . . . . . . . . . . . . . . .EN55014, EN61000-3,
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ETS 300 683, EN60555, & EN60335-1

podle ustanovení a v‰ech novel smûrnic EU   . . . . . . . . . . . . . .73/23/EEC, 89/336/EEC

Proh lá‰en í  o  reg is t rac i

Automatick˘ otevíraã garáÏov˘ch vrat, modely LM1000, LM800 a LM600, pokud je
nainstalován a udrÏován v souladu s cel˘m návodem v˘robce, spolu s
garáÏov˘mi vraty, která byla rovnûÏ nainstalována a udrÏována v souladu s cel˘m
návodem v˘robce, splÀuje ustanovení smûrnice EU 89/392/EEC a ve‰ker˘ch jejích
novel.

Já, níÏe podepsan˘ tímto prohla‰uji, Ïe zafiízení 
specifikované v pfiedchozím textu, spolu s jak˘mkoliv pfiíslu‰enstvím uveden˘m v

pfiíruãce je v souladu s v˘‰e uveden˘mi smûrnicemi a normami.

Chamberlain GmbH
D-66793 Saarwellingen
leden 2000 Colin B. Willmott

Chefingenieur


