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I !! II
Atsižvelgiant į įsigytą modelį, reikiamas jungiamasis elementas turi būti pridėtas komplekte

4 komplektai

2 komplektai

8 komplektai

M8 x 40 mm 
arba M8 x 70 mm

M6 x 40 mm

M8 x 85 mm*

* varžtas skirtas montuoti vartus ant  
70 x 70 mm plieninių stulpų, jeigu vartai 
montuojami ant 100 x 100 mm plieninių 
stulpų, būtini 8 komplektai M8 x 120 mm 
varžtų.
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Turinys



Įvadas

POLARGOS – lenkiškas kiemo, pramoninių tvorų ir kitų plieninių gaminių sistemas 
gaminanti įmonė, kuri rinkoje veikia nuo 1994 metų.
Ilgametė patirtis ir gamybos bei rinkodaros bazė lemia, kad POLARGOS kuria 
gaminius, kurie vis labiau populiarėja šalyje ir užsienyje.
Įmonės tikslas – rinkai tiekti gaminius, kurie tenkina aukščiausius kokybės 
standartus, atitinka aukštus klientų lūkesčius dėl estetikos ir tvorų rinkoje 
vyraujančios „mados“.
Dėkojame už suteiktą pasitikėjimą ir kad pasirinkote EASY WAY 202.
Prašome atidžiai susipažinti su šia instrukcija, prieš pradedami montavimą.

TECHNINĖ PAGALBA:
KARŠTOJI LINIJA: 0 801 377 199*
*skambučio kaina kaip už vietin5 skambutį

EASY WAY 202 POLARGOS užsakymu pagamino „Somfy“
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Saugos	taisyklės

Prieš pradedant diegti produktą, būtina atidžiai susipažinti su visa informacija, kuri 
pateikiama šioje naudojimo instrukcijoje. Būtina griežtai laikytis pateikiamų nurodymų ir 
išsaugoti šį dokumentą visą gaminio naudojimo laiką.
Montavimo nurodymų nesilaikymas gali sukelti rimtų kūno sužalojimų arba materialinių 
nuostolių. Tokiais atvejais POLARGOS neatsako už padarinius.
Šis gaminys nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), kurių fiziniai, jutimo ar 
protiniai gebėjimai yra riboti, arba asmenų, kurie neturi patirties ar žinių, nebent jie gali 
naudoti padedami juos prižiūrinčio asmens, atsakingo už jų saugumą, arba jeigu buvo 
apmokyti, kaip naudoti gaminį.
Stebėti, kad vaikai nežaistų pastoviais valdymo prietaisais. Nuotolinio valdymo siųstuvus 
laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Jeigu naudojamas jungiklis be nlokuotės***, patikrinti, ar kiti asmenys yra saugiu atstumu 
nuo vartų.
Dažnai atlikti instaliacijos patikras, kad būtų nustatyti visi neatitikimai, susiję su vartų 
balansavimu, ar nusidėvėjimo pėdsakai. Nenaudoti pavaros mechanizmo, jeigu būtina jį 
remontuoti ar reguliuoti.
Atjungti įrenginio maitinimą valant ar atliekant kitus priežiūros darbus, jeigu įrenginys 
valdomas automatiškai.
Prieš montuojant pavarą patikrinti, ar varomoji dalis yra geros techninės būklės, tinkamai 
subalansuota ir tinkamai atsidaro bei užsidaro.
Pasirūpinti, kad būtų laikomasi reikiamo atstumo nuo zonos tarp varomosios dalies 
ir greta esančių nejudančių elementų, nes kyla pavojų dėl varomosios dalies slinkimo 
atidarant (gali prispausti, priverti, galima įstrigti).
Stebėti slenkančius vartus.
Visi jungikliai be blokuotės*** turi būti įrengti vietoje, iš kurios varomoji dalis matoma 
tiesiogiai, arba tinkamu atstumu nuo judančių elementų. Juos būtina įrengti ne 
mažesniame nei 1,5 m aukštyje, vietoje, kurioje visai nepasiekiami, išskyrus jungiklius, 
kuriems būtinas raktas.
Laikytis 500 mm atstumo nuo kiekvienos varčios galo, kai vartai visiškai atidaryti.

POLARGOS pareiškia, kad šis gaminys atitinka pagrindinius direktyvos 1999/5/CE reikalavimus ir kitas 
taikomas nuostatas. Atitikties deklaracija skelbiama tinklalapyje www.polargos.pl
Gaminį leidžiama naudoti Europos Sąjungoje ir Šveicarijoje.
***pavyzdys: telefonspynė, raktinis jungiklis, skydelis su skaitmeniniu kodu ir t. t.

Nenaudojamo įrenginio ar panaudotų elementų nemesti kartu su buitinėmis 
atliekomis. Naudotojas privalo visą panaudotą elektroninę ir elektros įrangą 
perduoti specializuotai atliekų surinkimo vietai pakartotinai perdirbti. 
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Rizikos	vengimas
 ▶ Pavojingų zonų apibūdinimas

 ▶ Informacija apie elementus

 ▶ Panaudotos įrangos perdirbimas ir šalinimas

 ▶ Atitiktis teisės aktams

ĮSPĖJIMAS
Kas mėnesį būtina tikrinti:

- instaliaciją bet kokiems laidų ar montavimo elementų nusidėvėjimo ar pažeidimo pėdsakams aptikti, - ar pavaros 
mechanizmas keičia veikimo kryptį, kai vartai aptinka 50 mm dydžio kliūtį, kuri yra per vartų varčios vidurį

Nenaudoti pavaros mechanizmo, jeigu būtina jį remontuoti ar reguliuoti. Blogos techninės būklės vartus būtina 
remontuoti, sutvirtinti arba net keisti.

Atliekant serviso priežiūros ir remonto darbus naudoti tik originalias dalis.

Visiems pavaros mechanizmo techninės, elektroninės ar mechaninės dalių pakeitimams būtina gauti POLARGOS 
techninės pagalbos skyriaus sutikimą.

Jeigu įrengti fotoelementai ir (ar) oranžinė šviesa, būtina reguliariai valyti fotoelementų optinius elementus ir 
oranžinės šviesos žibintą.

PAVOJINGA
Nepalikti elementų / akumuliatorių vaikams pasiekiamoje vietoje. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Kyla 
pavojus, kad juos gali praryti vaikai arba naminiai gyvūnai. Mirties rizika! Jeigu vis dėlto atsitinka toks atvejis, būtina 
nedelsiant kreiptis į gydytoją arba vykti į ligoninę.

Elgtis atsargiai, kad nesusidarytų elementų trumpasis jungimas, nemesti jų į ugnį ir nekrauti. Kyla sprogimo rizika.

Zone 1
Zone 2 Zone 2

Zone 4 Zone 4

Zone 3Zone 3

Zone 5

 POLARGOS pareiškia, kad šioje instrukcije aprašytas gaminys, jeigu naudojamas pagal pateikiamus nurodymus, 
atitinka pagrindinius galiojančių Europos direktyvų reikalavimus, ypač Mašinų direktyvos 2006/42/EB ir direktyvos 
2014/53/ES dėl radijo įrenginių.

Visa ES atitikties deklaracija skelbiama tinklalapyje www.somfy.com/ce. Antoine CREZE, Atitikties teisės aktams 
vadybininkas, Cluses.

Akumuliatorių, jeigu sumontuotas, būtina išimti iš pavaros mechanizmo prieš perduodant jį utilizuoti.

 Panaudotų nuotolinio valdymo pultelių elementų ar akumuliatoriaus, jeigu yra, nemesti kartu su buitinėmis 
atliekomis. Perduoti juos specializuotai atliekų surinkimo vietai pakartotinai perdirbti.

 Nenaudojamo pavaros mechanizmo nemesti kartu su buitinėmis atliekomis. Tokį pavaros mechanizmą būtina 
perduoti jo platintojui arba palikti savivaldybės rūšiuojamų atliekų surinkimo vietoje.

Saugos	taisyklės

5 zona

2 zona2 zona

4 zona 4 zona

1 zona

3 zona 3 zona
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Atsargumo	priemonės	rizikai	išvengti

5

10 cm mini

Entaille 
du pilier

10 cm mini

Entaille 
du pilier

STOP

Cellules photoélectriques

STOP

 

50 cm 
mini

50 cm 
mini

12 cm
min.

5 mm 
max.

12 cm
min.

5 mm 
max.

Fotokomórki

Ścięcie 
słupka

1	ZONA
Rizika gauti smūgį ir būti prispaustam

Sprendimas:
Kliūčių aptikimo sistema  
pavaros viduje Fotoelementai.

Sprendimas:
Kliūčių aptikimo  
sistema pavaros  
viduje.

Sprendimas:
Kliūčių aptikimo sistema pavaros viduje.
Jeigu kyla rizika, kad naudotojas gali įstrigti 
zonoje tarp vartų varčių ir greta esančių 
nejudančių elementų, palikti ne mažesnį 
nei 50 cm atstumą tarp varčių ir nejudančių 
elementų.

Sprendimas:
Jeigu instaliacijoje yra prispaudimo 
zona:
-  palikti ne mažesnį nei 10 cm 

atstumą tarp varčios ir stulpo/
sienos

-  nupjauti stulpo kampą, 
nesilpninant jo konstrukcijos.

3	ZONA
Ryzyko uderzenia

4	ZONA
Ryzyko uwięzienia i przygniecenia

5	ZONA
Ryzyko obrażeń stóp

2	ZONA
Rizika prispausti ir prižnybti plaštakas

Fotoelementai

Ne mažiau nei  
10 cm

Stulpo  
pjovimas

Ne  
mažiau  
nei 50 
cm

Ne mažiau 
nei 12 cm

5 mm ne  
daugiau 
nei

Sprendimas: 
Jeigu tarp apatinės vartų varčių dalies 
ir pagrindo yra pėdoms pavojinga 
zona, palikti ne mažesnį nei 12 cm 
atstumą arba daugiausia 5 mm 
atstumą tarp varčių apatinės  
dalies ir pagrindo.
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Techniniai duomenys

Šis gaminys skirtas naudoti individualiosios statybos pastatuose naudojamiems vartams (aprašymas – greta).

* Atidarymo trukmė gali skirtis, atsižvelgiant į vartų parametrus.

Gaminio	pristatymas

Tipas 	EASY	WAY	202
Maitinimo įtampa 230 V~ / 24 V saulės instaliacija
Pavaros tipas 24 V

Pavaros galia 120 W

Didžiausios energijos sąnaudos (su vartų zonos apšvietimu) 600 W
Energijos sąnaudos parengties režimu 3 W (be priedų)
Vidutinis dienos veiksenos ciklų kiekis 20 ciklų per dieną

10 ciklų per dieną maitinimo saulės energija 
režimu

Atidarymo trukmė * Ne trumpiau nei 20 s iki 90°
Automatinis kliūties aptikimas Pagal EN 12 453 standartą (A priedas)
Veikimo temperatūra nuo -20 °C iki +60 °C
Terminė apsauga Taip
Apsaugos lygis IP 44
Įmontuotas radijo bangų imtuvas Taip
Nuotolinio	valdymo	pulteliai:	
• Radijo dažnis 433,42 MHz
• Naudojimo aprėptis ≈ 30 m
• Atminties parinkčių kiekis 16
Galimos	jungtys:
• Oranžinės šviesos išvestis Mirgėjimas, 24 V, 10 W
• Zonos apšvietimo išvestis, maitinamas gnybtas ne daugiau nei 500 W (kai 230 V~)

ne daugiau nei 24 V – 25 W (saulės 
instaliacijos atveju)

• Priedų maitinimo išvestis 24 Vdc / 200 mA
• Atsarginio akumuliatoriaus įvestis Taip (tik 230 V atveju)
• Fotoelementų įvestis Taip 
• Sausojo kontakto valdymo įvestis Taip
•  Įmontuota antena Taip
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 ▶ Varčių matmenys ir didžiausias svoris

 ▶ Atidarymo ribotuvas (nepridedamas)

 ▶  Didžiausias atidarymo kampas 
(kai naudojami įprastiniai vyriai)

 ▶ Pavarų ir valdymo modulio matmenys (mm)

Kiekvienos varčios plotis būti  
nuo 1 iki „L“.

Jeigu nustatomas didesnis nei 95 laipsnių 
kampas, kyla rizika, kad netinkamai veiks 
arba gali būti sugadinta elektronika.

EASY WAY 202
P 200 kg
H 2,00 m
L 2,00 m

 ▶  Didžiausias atidarymo kampas 
(kai vyriai tvirtinami stulpo šone)

•  Vartų atidarymo kampas turėtų būti 85–95 laipsniai.
•  Vartų abiejų varčių atidarymo kampas turėtų būti vienodas.
•  Atidarymo kampą būtina nustatyti prie pagrindo pritvirtintais ribotuvais.
•  Ribotuvai nepridedami.
 

95o

95
o

95 o
Gaminio	pristatymas

Variklis sustoja automatiškai prie jo vidinio ribotuvo.
Norint vartus sutabdyti anksčiau, būtina ribotuvą įrengti ant pagrindo (nepridedama),  
kad sustabdytų varčias.
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Būtinos patikrinti vietos prieš diegiant 

Tvirtinimo laikiklis

Skersinis

Stulpas – (metalinis
arba betoninis)

Atidarymo  
ribotuvas

 •  Vartų	patikra	
Vartų techninė būklė yra gera: atsidaro ir užsidaro nenaudojant jėgos. 
Visą vartų slinkimo ciklą vartai lieka horizontalūs. Atsidaro į kiemą.

 •   Stulpų	patikra	
Stulpų plotis turi būti bent 70 mm. Priešingu atveju gali prireikti perstatyti, kad būtų galima tinkamai 
įrengti ir pritvirtinti kampą.

 •  Nustatyti ribotuvus pagal norimą vartų atidarymo kampą. Kampas turėtų būti 85–95°.  
Abiejų varčių atidarymo kampas turėtų būti vienodas a=a’. Atidarymo ribotuvas nepridedamas.

Atidarymo ribotuvas nepridedamas.

Atidarymo ribotuvas nepridedamas.

Pasiruošimas	montuoti
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Būtina ribotuvus įrengti 
pagrinde.

Ribotuvus sumontavus kitoje vietoje nei nurodyta piešinyje, gali pažeisti servovariklius arba vartų 
elementus.



6,
5

7,
5

10
,5

13
10

Būtini įrankiai

matas pieštukas peiliukas

gręžtuvas

gnybtas

plokščias raktas 13

plokščias raktas 17

kilpiniai raktai 13 ir 10

šakotuvo dėžutė

plokščias atsuktuvas

plaktukas

replės žnyplės izoliacijai 
pašalinti

kryžminis atsuktuvas

gulsčiukas

13

13

13

10

13

10

10,5 7,5 6,5

Pasiruošimas	montuoti

17
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Pradinė elektros instaliacija

Maitinimas iš elektros tinklo

 Vartų pavarai sumontuoti būtina:
• Atvesti 230 V elektros tiekimą į vieną iš stulpų ir kuo arčiau pavaros.
• Sujungti stulpus tarpusavyje 2 x 1 mm2 laidu, kuris nepridedamas.  
Prieš tai būtina pasirūpinti IP55 skirstymo dėžute, kuri apsaugotų jungtis tarp laido, kuris išeina iš pavaros, 
ir tęsinio, kuris eina į valdymo modulį. Pasirūpinti po žeme esančių laidų apsauga Orange ICT Ø 25 mm.
Jeigu neįmanoma laidų pakloti po žeme tarp stulpų, naudoti laidų lizdą, kuris atlaikytų transporto 
priemonių svorį.

231

Poprzeczka

Moduł
elektroniczny Skrzynka 

połączeniowa
(nie dostarczana 
w zestawie)

przewód 2 x 1 mm² między napędami
przewód 2 x 0,75 mm² między fotokomórkami

2 3

Giętka osłona ICT( )

Maitinimo atvedimas: 3x1,5 mm2 lauke naudoti tinkami laidai

24 V jungtis tarp dviejų pavarų: (2 x 1 mm2)

 Kad vartų atidarymo mechanizmas veiktų, būtina prie jo prijungti 230 V - 50 Hz maitinimą.
 Elektros linija turi būti:
  • Skirta tik vartų atidarymo mechanizmui.
  • Apsaugota:  

   – 10 A saugikliu arba savaiminiu jungikliu,
    – diferenciniu srovės jungikliu (30 mA).
  •   Sumontuota pagal saugumo reikalavimus, numatytus elektros instaliacijos naudojimo šalyje.
 Būtina užtikrinti daugiapolį maitinimo išjungimą:
  • naudojant maitinimo laidą su kištuku
  •  arba naudojant jungiklį, kuris leistų išlaikyti tarp kontaktų ne mažesnį nei 3 mm atstumą 

kiekviename polyje (pagal EN 60335-1 standartą).
Rekomenduojama sumontuoti žaibolaidį (didžiausia likutinė įtampa 2 kV).

1
2

Widok od 
strony 

posesji

Pasiruošimas	montuoti

Skersinis
Vaizdas  

iš kiemo

Sujungimo  
dėžutė 
(nepridedama)

Elektroninis 
modulis

Lanksčioji apsauga ICT (                   )2 x 1 mm2 laidas tarp pavarų  
2 x 0,75 mm2 laidas tarp fotoelementų
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Jeigu naudojami laidai, kurių skerspjūvis yra mažesnis nei nurodyta instrukcijoje, gali kristi 
įtampa, dėl ko netinkamai gali veikti varikliai.



Jungiamųjų elementų paruošimas

l   Jeigu         prie plieninių 100 x100 mm stulpų būtina pasirūpinti  
8 komplektais M8 x 120 mm varžtų.

II

l  Jeigu           naudojami pridedami M8 x 85 mm varžtai.I

L

L

DĖMESIO:	Vaizdas	iš	kiemo!

DĖMESIO:	Vaizdas	iš	kiemo!

P

P

KAIRYSIS STULPAS  
70x70 mm

KAIRYSIS STULPAS  
100x100 mm

STULPAS 70x70

STULPAS 100x100 STULPAS 100x100

8 KOMPLEKTAI

8 KOMPLEKTAI

STULPAS 70x70

KAIRYSIS JUNGIAMASIS ELEMENTAS

KAIRYSIS JUNGIAMASIS ELEMENTAS

DEŠINYSIS JUNGIAMASIS ELEMENTAS

DEŠINYSIS JUNGIAMASIS ELEMENTAS

DEŠINYSIS STULPAS  
70x70 mm

DEŠINYSIS STULPAS  
100x100 mm

Pasiruošimas	montuoti

DĖMESIO:	Vaizdas	iš	viršaus!

UWAGA:	Widok	z	góry	!
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l  Jeigu         prie betoninių stulpų būtina pasirūpinti 8 komplektais 
plieninių kaiščių arba skėčiamųjų kaiščių, priklausomai nuo stulpo 
medžiagos. 

8 KOMPLEKTAI

8 KOMPLEKTAI

IMA.	VERSIJA	–	MONTAVIMAS	BE	NIŠOS

arba

arba

IIIB.	VERSIJA	–	MONTAVIMAS	SU	NIŠA

arba

arba

 50-70 

zawias_polski_bez_wnęki - Kopia
WAGA: 

A3

ARKUSZ 1 Z 1SKALA:1:20

NR RYSUNKU

TYTUŁ:

POPRAWKANIE SKALUJ RYSUNKU

MATERIAŁ:

DATAPODPISIMIĘ I NAZWISKO

STĘP OSTRE
KRAWĘDZIE

WYKOŃCZENIE:CHYBA ŻE OKREŚLONO INACZEJ:
WYMIARY SĄ W MILIMETRACH
WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI:
TOLERANCJE:
   LINIOWA:
   KĄTOWA:

Z.JAKOŚCI

WYPROD.

ZATWIER.

SPRAWDZ.

NARYS.

 50-70 

zawias_polski_bez_wnęki - Kopia
WAGA: 

A3

ARKUSZ 1 Z 1SKALA:1:20

NR RYSUNKU

TYTUŁ:

POPRAWKANIE SKALUJ RYSUNKU

MATERIAŁ:

DATAPODPISIMIĘ I NAZWISKO

STĘP OSTRE
KRAWĘDZIE

WYKOŃCZENIE:CHYBA ŻE OKREŚLONO INACZEJ:
WYMIARY SĄ W MILIMETRACH
WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI:
TOLERANCJE:
   LINIOWA:
   KĄTOWA:

Z.JAKOŚCI

WYPROD.

ZATWIER.

SPRAWDZ.

NARYS.

95 95

A.

B.

priklausomai nuo  
stulpo dydžio

priklausomai nuo  
stulpo dydžio

Pasiruošimas	montuoti
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LT Automatinės	įrangos	montavimas



Vartų paruošimas

Vartų varčias pastatyti horizontaliai.1

Nustatyti automatinės įrangos padėtį.2

Paruoštą komplektą pridėti prie prieš tai išlygintų, uždarytų vartų. 
Automatinė įranga negali liestis su tvirtinimu prie vartų.

3

BETONINIS STULPAS BE NIŠOS BETONINIS STULPAS SU NIŠA

 50-70 

zawias_polski_bez_wnęki - Kopia
WAGA: 

A3

ARKUSZ 1 Z 1SKALA:1:20

NR RYSUNKU

TYTUŁ:

POPRAWKANIE SKALUJ RYSUNKU

MATERIAŁ:

DATAPODPISIMIĘ I NAZWISKO

STĘP OSTRE
KRAWĘDZIE

WYKOŃCZENIE:CHYBA ŻE OKREŚLONO INACZEJ:
WYMIARY SĄ W MILIMETRACH
WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI:
TOLERANCJE:
   LINIOWA:
   KĄTOWA:

Z.JAKOŚCI

WYPROD.

ZATWIER.

SPRAWDZ.

NARYS.

95

B.A.

priklausomai  
nuo stulpo  

dydžio

L L

Vaizdas iš 
kiemo

Vaizdas iš 
kiemo

Strypas 
maksimaliai 
išsikišęs

STULPAS 100x100STULPAS 70x70
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Pridėjus automatinę įrangą prie vartų, 
pasižiūrėti, kurios vartų angos ant 
skersinio sutampa su vartų tvirtinimo 
akelėmis        
(tvirtinti dvi pasirinktas akeles).

V1

P LP LPrilaikyti jungiamųjų elementų         ir           za pomocą zacisku.4

5

Paskiau, kai vartai uždaryti, pritvirtinti 
jungiamąjį elementą prie stulpo.

6

Vaizdas iš 
kiemo

Pritvirtinti tvirtinimą prie vartų varžtais.
Tvirtinimas prie vartų turėtų būti taip nustatytas, kad būtų galima reguliuoti švelniai 
paslenkant (varžtus veržti tol, ko pajuntamas švelnus pasipriešinimas).

 

 

 

or

 

 

 

or
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LT

tvirtinti 2  
išilginėse  
angose

tvirtinti 2  
išilginėse  
angose

angos vartuose

arba

Automatinės	įrangos	montavimas Automatinės	įrangos	montavimas

Strypas maksimaliai išsikišęs į vidinį ribotuvą, kai vartai uždaryti ir prigludę prie  
ribotuvo pagrinde.



Uždėti automatą ant tinkamai pritvirtintų tvirtinimų.7

Dar kartą patikrinti, kaip priveržti vartų tvirtinimai ir, jeigu reikia, sureguliuoti.8

Išimti automatinę įrangą. Pasirinkti vieną tvirtinimo angą, kuri nesikerta su statiniu.

Jo vietoje pragręžti vartų skersinį grąžtu. 

Paskiau iš gatvės pusės pragręžti grąžtu  
Įsukti M6 x 40 mm varžtą.

9
6,5

7,5

Vaizdas iš 
kiemo

 

 

 

or

 

 

 

or
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LT

tvirtinti 2  
išilginėse  
angose

pasirinkti vieną angą (iš trijų), 
kuri nesikerta su statiniu ir 
gręžti vartų skersinį

Automatinės	įrangos	montavimas Automatinės	įrangos	montavimas



 ▶ Varčios tvirtinimo sąvaros montavimas     				arba         .

Sumontuoti varčios tvirtinimo sąvarą                    

       arba          ant pavaros strypo. Prisegti 
atblokavimo elementą          ant pavaros 
strypo, kad užblokuotų strypą.

12

Sumontuoti atblokavimo  
elementą          ant varčios  
tvirtinimo sąvaros         arba 
varžtu        .

11

C

D
V1 V2

C
D

V1 V2
D

Montuojant ant kitos vartų varčios pakartoti žingsnius         -13 1 12

V1 V2

Kad atblokavimo elementas būtų naudojamas tinkamai, būtina išlaikyti schemoje 
nurodytą montavimo kryptį. Nemontuoti varžto iš apačios.
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LT Elektros	jungtysAutomatinės	įrangos	montavimas



 ▶ Etapai

 ▶  Elektros dėžutės vieta ant stulpo. 
Dėžutę būtina montuoti iš elektros maitinimo šaltinio pusės. 

• Elektros dėžutės vieta ant stulpo.

• Elektros dėžutės tvirtinimas ant stulpo.

• Dviejų servovariklių prijungimas.

• Antenos prijungimas.

• Prijungimas prie maitinimo iš elektros tinklo arba saulės instaliacijos.

Vaizdas iš 
kiemo
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LTElektros	jungtysAutomatinės	įrangos	montavimas



 ▶  Elektros dėžutės vieta 
ant stulpo.

  Dėžutę būtina montuoti 
iš elektros maitinimo 
šaltinio pusės.

 ▶  Elektros dėžutės 
tvirtinimas ant stulpo.

 

 

  Padėti dėžutę (geriausia 
daugiau nei vieną metrą 
virš žemės) prie stulpo 
ir naudojant šabloną 
pragręžti tvirtinimo 
angas.

  

  Įkišti elektroninę įrangą 
į dėžutę. Būtina švelniai 
paspausti, kad elementai 
tinkamai tilptų. Įrangą 
pritvirtinti pridedamu 
tvirtinimo varžtu.

  Dėžutę montuoti, taip kad 
pralaidas būtų nukreiptas 
žemyn.

  Laidas klojami apatinėje 
dalyje (kaip parodyta 
piešinyje).

126

70
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LT Valdymo	modulio	montavimas Valdymo	modulio	montavimas

1

2



 ▶ Antenos prijungimas
  Siekiant užtikrinti optimalų 

veikimą, rekomenduojama 
antenos laidą išvesti iš 
dėžutės su laidų lizdu.

Negalima nupjauti antenos laido.

ON/OFF

AUTO

PROG
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LTValdymo	modulio	montavimas Valdymo	modulio	montavimas



 ▶ Dviejų servovariklių prijungimas.
  Jungtį tarp servovariklių ir elektros dėžutės būtina įrengti prieš prijungiant elektros dėžutę 

prie tinklo.

  Ant varčios, kuri atidaroma pirmoji ir uždaroma paskutinė, būtina pritvirtinti M1 
servovariklį.

   MI servovariklis paleidžia dešiniąją varčią, kuri atidaroma pirmoji 
ir uždaroma paskutinė.

Prijungti pavaras, kaip parodyta toliau lentelėje:

Prijungti	pavaros	laidą Prie	antgalio

M1
mėlynas 10

rudas 11

M2
mėlynas 12

rudas 13

1

2

M1M2
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LT Pavarų	prijungimas Prijungimas	prie	elektros	tinklo

MI pavara paleidžia varčią, kuri
 • atidaroma pirma ir uždaroma paskutinė,
• atidaroma, kad pro vartus praeitų pėstieji.

ANTANT BUSBUS
11 3322 44 55 66

STARTART M1M1 M2M2
1111 13131010 1212

BATTBATT
++--

LIGHTLIGHT 230V230V
1515 17171414 161677

-

FLASH
88 99

24V +
LL NN



3 x 1,5 mm2 tipo laide paruošti 24 cm laidus (fazės ir neutralų).

1

2

3 Prijungti fazę ir nulinį tašką. Patikrinti, ar laidai tinkamai užblokuoti (truktelėti).

Įžeminimo laido (žalio/geltono) prireiks kai kurių priedų atveju (230 V apšvietimas I klasė).

ON/OFF

AUTO

PROG

Įkišti laidą į pralaidą.

Prijungti įžeminimo laidą.
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LTPavarų	prijungimas Prijungimas	prie	elektros	tinklo

Saugumo sumetimais būtina tai atlikti, kai maitinimas atjungtas. Naudoti 3x1,5 mm2 
lauko laidą (bent H07RN-F tipo). Būtinai naudoti pridedamą laido laikiklį. Patikrinti, ar visi 
žemosios įtampos laidai atlaiko 100 N jėgą.
Patikrinti, ar laidai nesujudėjo naudojant tokią jėgą.

4 cm
Fazė

Neutralus
230	V	maitinimo	laidas



 •  Fazės ir neutralų laidus prijungti prie 16 ir 17 antgalių (raudona etiketė („230 V“).

 • Užmauti elektros paskirstymo gnybtą ant įžeminimo laido (geltono/žalio) ir įdėti į valdymo modulį.

4

Mėlynas laidas Neutralus

Raudonas / rudas / juodas 
laidas

Fazė

Žalias/geltonas laidas Įžeminimas ON/OFF

AUTO

PROG

Būtina laikytis nurodymų dėl laidų spalvų.

Užspausti pralaidu.

Patikrinti, ar laidas tinkamai užblokuotas (truktelėti).
5
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LT Prijungimas	prie	elektros	tinklo

ANTANT BUSBUS
11 3322 44 55 66

STARTART M1M1 M2M2
1111 13131010 1212

BATTBATT
++--

LIGHTLIGHT 230V230V
1515 17171414 161677

-

FLASH
88 99

24V +
LL NN

NeutralusFazė

	Paleidimas	ir	įprastinis	naudojimas

1 pieš.

Žr. ankstesnį 1 pieš.



 ▶ Nuotolinio valdymo pultelių programavimas.
  PPrieš pradedant suvesti instaliacijos parametrus, būtina patikrinti, ar kontrolinės lemputės 

ON/OFF ir PROG dega, o kontrolinė lemputė       DANGER (PAVOJUS) nedega.

  

 Paeiliui:

  Nuotolinio valdymo pultelių veikimas
  Pavaros veikseną galima valdyti vienu arba keliais 

pulteliais. 

  Toliau nurodytus veiksmus atlikti tiek kartų, kiek yra 
programuojamų pultelių.

 

 Pavara užtikrina 2 veiksenos režimus:

 • Tik atidarymą iki galo
    2 varčių atidarymą iki galo trumpiau arba ilgiau 

paspaudus pultelio mygtuką.

  •  Atidarymą pėstiesiems praeiti arba  
atidarymą iki galo

    Tik vienos varčios atidarymą trumpai paspaudus 
pultelio mygtuką, kad galėtų praeiti pėstieji.

   2 varčių atidarymą iki galo ilgiau paspaudus 
pultelio mygtuką.

Trumpas paspaudimas
trumpiau nei 0,5 sekundės

Ilgesnis paspaudimas
ilgiau nei 0,5 sekundės

Kontrolinė lemputė dega

 Kontrolinė lemputė mirga

 ▶ Etapai

 ▶ Simbolių paaiškinimas

• Simbolių paaiškinimas

• Nuotolinio valdymo pultelių programavimas.

• Varčių slinkimo kelio mokymas.

• Automatinio režimo reguliavimas.

• Perjungimas iš automatinio į sekos režimą.

• Parinkčių tvirtinimas.
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LTPrijungimas	prie	elektros	tinklo 	Paleidimas	ir	įprastinis	naudojimas



Nuotolinio valdymo pultai rinkinyje nėra programuojami. Nuotolinio valdymo pultas reikalauja 
programavimo. Žr. taškas. 31-32 - Nuotolinio valdymo pultelių programavimas.

Nenutraukti vartų judėjimo (atidarymo / uždarymo iki galo). Nutraukus vartų judėjimą, mokymas 
automatiškai atnaujinamas kitą kartą atidarant vartus.

ĮSPĖJIMAS
Baigus diegimą būtina patikrinti, ar kliūčių aptikimo sistema atitinka EN 12 453 standarto A priede 
nurodytą specifikaciją.

 ▶  Instaliacijos maitinimo įjungimas
 Kontrolinė lemputė  mirga (2 kartus).
 Pavara yra su įtampa ir laukia automatinio mokymo.
 Jeigu kontrolinė lemputė  neužsidega arba mirksnių kiekis yra kitas nei laukiama: žr. „Diagnostika“.

 ▶  Automatinis vartų slinkimo kelio mokymas
 Paitkrinti, ar instaliacijoje yra įtampa: kontrolinė lemputė  mirga (2 kartus).

Paspausti nuotolinio valdymo pultelio 1 mygtuką, 
kad vartai atsidarytų IKI GALO. Varčios atsidaro 
viena po kitos.

Kai vartai atidaryti iki galo, dar kartą paspausti 
nuotolinio valdymo pultelio 1 mygtuką, kad vartai 
užsidarytų IKI GALO.

Paspausti nuotolinio valdymo pultelio 1 mygtuką, 
kad vartai atsidarytų IKI GALO. Varčios atsidaro 
nedideliu atidarymo trukmės skirtumu.

Kai vartai atidaryti iki galo, dar kartą paspausti 
nuotolinio valdymo pultelio 1 mygtuką, kad vartai 
užsidarytų IKI GALO.
Kai	vartai	uždaryti	iki	galo,	valdymo	modulio	
kontrolinė	lemputė	 	turi	DEGTI	IŠTISAI.

2

3

4

1

Jeigu kontrolinė lemputė  mirga, iš naujo pradėti varčių slinkimo kelio automatinio mokymo 
procedūrą (4 atidarymai ir uždarymai iki galo).

Jeigu kontrolinė lemputė  vis dar mirga, žr. „Diagnostika“, 39 puslapis.

Jeigu	baigus	uždarymą	vartai	vėl	atsidaro,	būtina	atlaisvinti	ir	švelniai	paslinkti	varčių	
laikiklius	vartų	vidurio	link.
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Norint patikrinti, ar pavara yra maitinama arba patikrinti/keisti parinktis, spausti ir 2 sekundes 
palaikyti mygtuką , elektroninei sistemai sužadinti. Elektroninė sistema automatiškai 
perjungiama į parengties režimą po 5 minučių, jeigu nieko nedaroma.

Jeigu sistema aptinka kliūtį (neįprasta jėga veikia pavaros mechanizmą):
• Kai vartai atidaromi: vartai sustoja.
• Kai vartai uždaromi: vartai sustoja ir vėl atsidaro.

Būtina visus naudotojus supažindinti su vartų su elektrine pavara saugaus naudojimo taisyklėmis 
(įprastinis naudojimas ir atblokavimo būdas) bei atlikti privalomas periodines patikras.

 ▶ Elektroninės valdymo sistemos parengties / sužadinimo režimo nustatymas

 ▶ Vartų atidarymas ir uždarymas iki galo

 ▶ Kliūties aptikimas

 ▶ Naudotojų mokymas

Uždaryti vartai: paspausti nuotolinio valdymo 
pultelio 1 mygtuką vartams atidaryti iki galo.

Vartai slenka: paspausti nuotolinio valdymo pultelio 
1 mygtuką vartams sustabdyti.

Atidaryti vartai: paspausti nuotolinio valdymo pultelio  
1 mygtuką vartams uždaryti.
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LTPaleidimas	ir	įprastinis	naudojimas 	Paleidimas	ir	įprastinis	naudojimas

Atlikus automatinį mokymą, elektroninė sistema automatiškai perjungiama į parengties  
režimą po 5 minučių, jeigu nieko nedaroma, kad taupytų energiją.
Parengties režimu visos kontrolinės lemputės nedega.

Nuotolinio valdymo pultai rinkinyje nėra programuojami.
Nuotolinio valdymo pultas reikalauja programavimo. Žr. taškas. 
31-32 -  Nuotolinio valdymo pultelių .

1 mygtukas 

STOP

STOP

STOP



Atidarymo režimas pėstiesiems praeiti

 ▶ Atidarymo režimo pėstiesiems praeiti išjungimas
Pakartoti „Atidarymo režimo pėstiesiems praeiti įjungimas“ procedūrą mygtuku, kuriam atidarymo režimas 
pėstiesiems praeiti turėtų būti išjungtas. Kontrolinė lemputė  užsidega, paskiau užgęsta. Atidarymo režimo 
pėstiesiems praeiti režimas priskirtas šiam mygtukui.

 ▶ Atidarymo režimo pėstiesiems praeiti veikimas

 ▶ Atidarymo režimo pėstiesiems praeiti įjungimas

Atidarymo režimas pėstiesiems praeiti (M1 
pavara) paspaudus aktyvų mygtuką.

Slenkančių vartų sustabdymas dar kartą 
paspaudus aktyvų mygtuką.

Uždarymas dar kartą paspaudus aktyvų 
mygtuką.

Paspausti ir 2 s palaikyti 
elektroninės valdymo sistemos 
mygtuką  
Kontrolinė lemputė  
užsidega.

Padėti nuotolinio valdymo 
pultelį ant elektroninės 
valdymo sistemos disko.

Paspausti nuotolinio valdymo  
pultelio 2 mygtuką.
Kontrolinės lemputės RADIO ir   
užsidega ir užgęsta.
Atidarymo	pėstiesiems	praeiti	
funkcija	priskirta	šiam	mygtukui.

1 2 3
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STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

Nuotolinio valdymo pultelių su 2 arba 4 mygtukais 1 mygtukas negali būti užprogramuotas valdyti 
vartų atidarymą pėstiesiems praeiti.
Žr. „Nuotolinio valdymo pultelių programavimas“, 31 puslapis, papildomai informacijai gauti.

Nutolti nuo elektroninės valdymo sistemos ir išbandyti atidarymo režimą pėstiesiems praeiti.

>2s



Automatinis uždarymas

 ▶ Automatinio uždarymo režimo veikimo būdas
Vartai uždaromi po 30 sekundžių arba po 5 sekundžių, jeigu fotoelementai aptinka ėjimą. Automatinį vartų 
uždarymą galima nutraukti paspaudus nuotolinio valdymo pultelio 1 mygtuką. Vartams uždaryti dar kartą 
spausti nuotolinio valdymo pultelio 1 mygtuką.

 ▶ Automatinio uždarymo režimo įjungimas

Automatinio uždarymo funkcija veikia tik tada, kai prijungtus fotoelementus atpažįsta pavaros 
elektroninė valdymo sistema.

1

4 5

2 3

Paspausti ir 2 s palaikyti 
elektroninės valdymo 
sistemos mygtuką .  
Kontrolinė lemputė  
užsidega.

Palaikyti nuspaustą nuotolinio valdymo pultelio  
2 mygtuką iki kontrolinė lemputė  pradeda mirgėti, 
paskiau dega ištisine šviesa.

Atleidus 2 mygtuką, kontrolinė lemputė  
mirga, 2 kartus spausti nuotolinio valdymo 
pultelio 1 mygtuką.
Kontrolinė lemputė  dega.
Automatinio	uždarymo	funkcija	įjungta.

Padėti nuotolinio 
valdymo pultelį ant 
elektroninės valdymo 
sistemos disko.

Palaikyti nuspaustą nuotolinio valdymo pultelio 
1 mygtuką iki kontrolinė lemputė  pradeda 
mirgėti.
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>2s

x2

Baigus 3 etapą, 
galima atlikti 
kitus etapus 

nuotoliniu būdu  
(nededant pultelio  
ant disko).

2



1

4 5 6

2 3

Paspausti ir 2 s palaikyti 
elektroninės valdymo 
sistemos mygtuką  . 
Kontrolinė lemputė   
užsidega.

Padėti nuotolinio valdymo 
pultelį ant elektroninės 
valdymo sistemos disko.

2 kartus paspausti 
nuotolinio 
valdymo pultelio 1 
mygtuką.

Kontrolinė lemputė 
 nedega. 

Automatinio	
uždarymo	funkcija	
išjungta.

Paspausti nuotolinio valdymo pultelio  
2 mygtuką. Kontrolinė lemputė  mirga.

Palaikyti nuspaustą nuotolinio 
valdymo pultelio 1 mygtuką 
iki kontrolinė lemputė  
pradeda mirgėti.

 ▶ Automatinio uždarymo išjungimas
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x2

2

Pažangiosios	parinktys Nuotolinio	valdymo	pultelių	programavimas



Nuotolinio valdymo pultelių pristatymas

Nuotolinio valdymo pulteliais RTS Somfy galima valdyti pagal 
parinktis:
• vartų atidarymą iki galo
• atidarymo režimą pėstiesiems praeiti
•  kitą „Somfy RTS“ įrangą (pvz., garažo vartų pavarą, ritinines 

užuolaidas ir pan.)

 ▶ Nuotolinio valdymo pultelio su 2 mygtukais programavimo būdai

 ▶ Nuotolinio valdymo pultelio su 4 mygtukais programavimo būdai

Mygtukas	 1 Mygtukas	 2

1	būdas Visiškai atidaryta Atidarymas pėstiesiems praeiti arba kitas  
„Somfy RTS“ automatinis mechanizmas

2	būdas	 Inne wyposażenie Somfy RTS Visiškai atidaryta

Mygtukas	 1 Mygtukas	 2 Mygtukas	 3 Mygtukas	 4

1	būdas Visiškai atidaryta Atidarymas pėstiesiems 
praeiti arba kitas  
„Somfy RTS“ automatinis 
mechanizmas

Kitas „Somfy 
RTS“ automatinis 
mechanizmas

Kitas „Somfy 
RTS“ automatinis 
mechanizmas

2	būdas	 Kitas „Somfy 
RTS“ automatinis 
mechanizmas

Visiškai atidaryta Atidarymas pėstiesiems 
praeiti arba kitas  
„Somfy RTS“ automatinis 
mechanizmas

Kitas „Somfy 
RTS“ automatinis 
mechanizmas

3	būdas Kitas „Somfy 
RTS“ automatinis 
mechanizmas

Kitas „Somfy 
RTS“ automatinis 
mechanizmas

Visiškai atidaryta Atidarymas pėstiesiems 
praeiti arba kitas  
„Somfy RTS“ automatinis 
mechanizmas

4	būdas Kitas „Somfy 
RTS“ automatinis 
mechanizmas

Kitas „Somfy 
RTS“ automatinis 
mechanizmas

Kitas „Somfy 
RTS“ automatinis 
mechanizmas

Visiškai atidaryta
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3 4

1 2

1 2

Nuotolinio 
valdymo pultelis 
su 2 mygtukais

3 4

1 2

1 2

Nuotolinio 
valdymo pultelis 
su 4 mygtukais

Atmintyje galima išsaugoti iki 16 valdymo taškų (nuotolinio valdymo pultų, kitų radijo valdymo taškų).
Jeigu atmintyje išsaugojamas 17-as valdymo taškas, pirmasis išsaugotas taškas automatiškai 
ištrinamas.

Jeigu prireikia programuoti atidarymo režimą pėstiesiems praeiti, būtina šį režimą priskirti mygtukui, 
kuris yra kitas po vartų atidarymo iki galo režimą valdančio mygtuko (pvz., vartų atidarymo iki galo 
režimas valdomas 2 mygtuku, atidarymo režimas pėstiesiems praeiti – 3 mygtukas).
Neįmanoma atidarymo režimo pėstiesiems praeiti priskirti 1 nuotolinio valdymo pultelio mygtukui.

Nuotolinio	valdymo	pultelių	programavimas



Nuotolinio valdymo pultelio pridėjimas 

Nuotolinio valdymo pultelių trynimas – žr. 37-38 p.

 ▶ Nuotolinio valdymo pultelio su 3 mygtukais naudojimo būdas

Atidaryti  Vartams iki galo atidaryti spausti nuotolinio valdymo pultelio mygtuką 
„Aukštyn“.

Stop  Slenkantiems vartams sustabdyti spausti nuotolinio valdymo pultelio vidurinį 
mygtuką.

Uždaryti  Vartams uždaryti spausti nuotolinio valdymo pultelio mygtuką „Žemyn“.

 ▶ Nuotolinio valdymo pultelis su 2 arba 4 mygtukais

 ▶ Nuotolinio valdymo pultelis su 3 mygtukais

1

1

2

2

3

3

Paspausti ir 2 s palaikyti 
elektroninės valdymo sistemos 
mygtuką  . 
Kontrolinė lemputė   
užsidega.

Paspausti ir 2 s palaikyti 
elektroninės valdymo sistemos 
mygtuką  . 
Kontrolinė lemputė  užsidega.

Padėti naują programuotiną 
nuotolinio valdymo pultelį 
ant elektroninės valdymo 
sistemos disko.

Padėti naują programuotiną 
nuotolinio valdymo pultelį 
ant elektroninės valdymo 
sistemos disko.

Trumpai paspausti nuotolinio valdymo pultelio 
programavimo mygtuką. Kontrolinė lemputė 
„RADIO“ užsidega, paskiau užgęsta, kai pulte-
lio mygtukas atleidžiamas.
Atidarymo	iki	galo	režimas	priskirtas		
šiam	mygtukui.

Trumpai paspausti nuotolinio valdymo 
pultelio programavimo mygtuką. Kontrolinė 
lemputė „RADIO“ užsidega, paskiau užgęsta, 
kai pultelio mygtukas atleidžiamas.  
Pultelis	išsaugotas	atmintyje.
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Nuotolinio valdymo pultelis su 3 mygtukais negali būti naudojamas pavaros parinktims keisti.

>2s

x2

>2s

x2

<0,5s <0,5s

Priedų	laidai



 Fotoelementai

Saugumo sumetimais būtina tai atlikti, kai maitinimas atjungtas.

Prieš prijungiant fotoelementus pašalinti laidą, esantį tarp 3 ir 4 elektroninio modulio gnybtų.

Fotoelementai leidžia sustabdyti arba pakeisti vartų slinkimo kryptį, kai 
aptinkama kliūtis.
Galima sumontuoti fotoelementų komplektą. Kiekvieną fotoelementų 
komplektą sudaro:
• siuntimo fotoelementas (TX),
• priėmimo fotoelementas (RX)

 ▶ l Fotoelementų vieta
  Kad būtų lengviau montuoti laidus, priėmimo 

fotoelementą įrengti ant stulpo, ant kurio 
įrengta pavara su elektronine sistema..

2            8 m

25 cm

 max. 20 cm
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Rekomenduojama atlikti automatinį vartų slinkimo kelio mokymą prieš prijungiant 
priedus (fotoelementus, oranžinę šviesą ir t. t.).



Oranžinė šviesa (pasirinktinai)

Lemputė NE DAUGIAU NEI 10 W - 24 V - 
Naudojant stipresnę nei 10 W - 24 W lemputę, gali 
netinkamai veikti pavaros mechanizmas.

 ▶  Montavimas
Prijungus laidus prie fotoelementų būtina:
 •  įjungti pavaros maitinimą,
 • paleisti vartų atidarymo ir uždarymo režimu.
Fotoelementus atpažįsta elektroninė valdymo sistema, 
pasibaigus šiam judėjimui.

 ▶ Veikimas naudojant fotoelementus
Jeigu fotoelementai uždengiami, kai vartai uždaromi, 
vartai sustoja ir vėl atsidaro.

 ▶ Pašalinus fotoelementus
Pašalinus fotoelementus, iš naujo įjungti pavaros 
maitinimą, paskiau atlikti „Automatinio uždarymo  
išjungimo” procedūrą, 30 puslapis.

 ▶  Oranžinės šviesos veikimas
Oranžinė šviesa mirga, kai vartai juda.
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Antrojo fotoelementų rinkinio laidų neįmanoma prijungti, jeigu naudojamas šis pavaros 
mechanizmas.

TX

1 2 1 2 3 5

RX

B
U

S
B

U
S

33
44



Akumulatorius (pasirinktinai)

Nepriklausoma antena (pasirinktinai)

Šis elementas nėra suderinamas su maitinimu saulės energija.

Antena prijungta prie valdymo modulio 1 ir 2 
gnybtų (mėlynas „ANT“ lipdukas): laido šerdis prie 1 
antgalio, masės laidų pynė prie 2 antgalio.

Atsarginis akumuliatorius užtikrina, kad vartai veiks mažu 
greičių sutrikus elektros instaliacijai.

Akumuliatorius sumontuotas pavaros elektroniniame 
modulyje ir tiesiogiai su juo sujungtas.
•  Veikimo trukmė: 10 ciklų ištisiniu režimu arba 24 valandas, 

jeigu vartų techninė būklė yra gera.
•  Optimali akumuliatoriaus krovimo trukmė prieš naudojant: 

48 valandos.
•  Akumuliatoriaus patvarumas: 3 metai.

Norint užtikrinti optimalų akumuliatoriaus patvarumą,  
būtina 3 kartus per metus atjungti vartų elektros maitinimą, 
kad būtų maitinami iš akumuliatoriaus kelis veikimo ciklus.

 ▶ Atsarginis akumuliatorius

ON/OFF

AUTO

PROG

ON/OFF

AUTO

PROG

NE!◄

Akumuliatoriaus laido nedėti virš elektros  
maitinimo šaltinio.
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Kad akumuliatorius veiktų ilgiau, atjungiamos laidinės valdymo sistemos; vartai valdomi 
tik nuotolinio valdymo pulteliais ir radijo bangų valdymo siųstuvais.

Didesnės aprėpties nepriklausoma antena gali 
pakeisti laidinę anteną. Anteną įrengti stulpo 
viršuje ir patikrinti, ar atidengta.



Vaizdo telefonspynė (pasirinktinai)

Raktinis jungiklis (pasirinktinai)

Zoninis apšvietimas (pasirinktinai)

Maitinimas saulės energija (pasirinktinai)

Šis elementas nėra suderinamas su maitinimu 
saulės energija.
Prijungti tik vieną nepotencinį kontaktą be 
maitinimo.

Šis elementas nėra suderinamas su maitinimu 
saulės energija.

Šis elementas nėra suderinamas su maitinimu 
saulės energija. Zoniniam apšvietimui naudoti tik 
halogenines arba kaitrines lemputes, kurių galia 
iki 500 W.

Niekada nejungti pavaros prie 230 V 
maitinimo, kai prijungtas maitinimo saulės 
energija šaltyinis, nes tai gali sugadinti pavaros 
elektroninį modulį.

 ▶ Zoninis apšvietimo veikimas
Zoninis apšvietimas įjungiamas kiekvieną kartą, kai 
paleidžiama pavara. Išjungiamas po 1 minutės ir 30 
sekundžių, pasibaigus slinkimui.

Kai pavara veikia naudojant maitinimą saulės 
energija:
 •  vartus galima valdyti tik nuotolinio valdymo 

pultai ir radijo valdymo siųstuvais (laidinis valdymas neveikia),
 •  laidiniai apsauginiai priedai (fotoelementai, oranžinė šviesa) toliau veikia.
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Pagalba	šalinant	triktis



Techninė pagalba

Nuotolinio valdymo pultelio elementų keitimas

Parinkčių trynimas

Valant, atliekant priežiūros darbus ir keičiant dalis pavaros mechanizmas turi būti išjungtas iš 
maitinimo šaltinio.

Jeigu triktis toliau pasireiškia arba kitų problemų ar klausimų apie pavaros mechanizmą,
kviečiame apsilankyti tinklalapyje
www.polargos.pl

Paprastai elementus tinka naudoti 2 metus.

Paspausti ir 2 s palaikyti 
elektroninės valdymo 
sistemos mygtuką  .  
Kontrolinė lemputė  
užsidega.

Padėti užprogramuotą 
nuotolinio valdymo 
pultelį ant disko.

Palaikyti nuspaustą 
nuotolinio valdymo 
pultelio 1 mygtuką iki 
kontrolinė lemputė  
pradeda mirgėti.

1 kartą paspausti 
nuotolinio valdymo 
pultelio 1 mygtuką.
Kontrolinė lemputė 
RESET mirga.

1 2 3 4

Kokiais atvejais būtina ištrinti parinktis?
•  Baigus vartų slinkimo kelipo mokymą, pakeitus atidarymo ribotuvo padėtį arba pakeitus 

pavaros laidus.
•  Jeigu vėl atsitiktinai atsidaro vartai, kai naudojami įprastai.
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Pavarų blokavimas / atblokavimas

Palaikyti nuspaustą nuotolinio valdymo pultelio 2 
mygtuką iki kontrolinė lemputė „RESET“ užsidega.

Pavarų	atblokavimas
Atsegti atblokavimo elementą, išimti  
servovariklį iš varčios tvirtinimo elemento.

Atblokavus pavaras, vartus galima paslinkti rankiniu būdu, elektros gedimo atveju.

Kontrolinė lemputė    mirga 2 kartus (žr. „Automatinis 
vartų slinkimo kelio mokymas“, puslapis 28).

Palaikyti nuspaustą nuotolinio valdymo pultelio 2 
mygtuką iki visos kontrolinės lemputės užsidega.

Pavarų	blokavimas
Sumontuoti servovariklį. Prisegti atblokavimo 
elementą ant pavaros strypo, kad užblokuotų strypą.

Parinktims	ištrinti* Parinktims*	ir	atmintyje	išsaugotiems	
nuotolinio	valdymo	pulteliams	/	valdymo	
taškams	ištrinti

1

5

7

2

6
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Diagnostika

DIAGNOSTIKA TRIKČIŲ	ŠALINIMAS

Pavaros	nereaguoja	
į	nuotolinio	valdymo	
pultelio	signalus	

Ribota pultelio veikimo aprėptis -  Patikrinti pultelio elementus (žr. „Pultelio 
elementų keitimas“).

-  Patikrinti elektroninio modulio anteną 
(laidus, padėtį – žr. 21 puslapį).

-  Patikrinti, ar koks nors lauko elementas 
(elektros stulpas, armuotas mūras ir pan.) 
netrikdo radijo bangų skleisties. Tokiu 
atveju būtina nepriklausoma antena.

Atmintyje neišsaugotas nuotolinio 
valdymo pultelis

Išsaugoti pultelio atmintyje (žr. 32 puslapį).

Neteisingai prijungtos pavaros Patikrinti pavarų laidus (žr. 12 puslapį).
Valdymo	modulio	
kontrolinė	lemputė	 	
nedega

Elektroninė valdymo sistema veikia 
parengties režimu

Paspausti 2 sekundes mygtuką , 
elektroninei valdymo sistemai sužadinti.

Elektroninė valdymo sistema nėra 
maitinama

- Patikrinti maitinimą iš tinklo.
- Patikrinti maitinimo laidą.

Valdymo	modulio	kontrolinė	lemputė	 	mirga:
1	mirksnis Veikia maitinimas iš atsarginio 

akumuliatoriaus
Patikrinti maitinimą iš tinklo.

2	mirksniai Pavara veikia parengties režimu 
apmokyti vartų slinkimo kelio

Paleisti automatinį vartų slinkimo kelio 
mokymą (žr. 26 puslapį).

3	mirksniai Sugedę fotoelementai -  Patikrinti, ar tarp fotoelementų nėra 
kliūties.

- Patikrinti fotoelementų nustatymus.
-  Patikrinti fotoelementų laidus  

(žr. 34 puslapį).
-  Jeigu fotoelementai tyčia išjungti, iš naujo 

atlikti „Automatinio uždarymo išjungimo” 
procedūrą, 30 puslapis..

4	mirksniai Visą laiką įjungtas elektroninio modulio 
START valdymas (5–6 gnybtai)

Patikrinti prie elektroninio modulio START 
prijungtus priedus.

5	mirksniai Įjungta elektroninės sistemos terminė 
apsauga

Palaukti, kol atauš elektroninė sistema, 
iki kontrolinė lemputė  pradės vėl degti 
ištisai.

6	mirksniai Elektroninio modulio BUS trumpasis 
jungimas (3–6 gnybtai)

Patikrinti prie elektroninio modulio BUS 
prijungtus priedus.

Elektroninio modulio „24 V“ trumpasis 
jungimas (7–9 gnybtai)

Patikrinti prie elektroninio modulio „24 V“ 
prijungtus priedus.

Elektroninio modulio „oranžinės šviesos“ 
srities trumpasis jungimas (8–9 gnybtai)

Patikrinti oranžinės šviesos laidus  
(žr. 34 puslapį).

Pavaros srities trumpasis jungimas Patikrinti pavarų laidus (žr. 12 puslapį).
7	mirksniai Elektroninis gedimas Kreiptis į „Somfy“ techninės pagalbos skyrių.
Vartai vėl atsidaro, baigus 
uždarymą.

Atlaisvinti varčių laikikoius ir paslinkti juos 
šiek tiek vartų vidurio link.
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Oziemkówka 57A
08-420 Miastków Kościelny, Lenkija

Tel. 48 25 683 05 55
e.paštas: oziemkowka@polargos.pl, www.polargos.pl


