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AUTOMATICKÁ BRÁNA EASY WAY202

4 sady

M8 x 40 mm
lub M8 x 70 mm
2 sady

M6 x 40 mm

8 sád

M8 x 85 mm*
* záverná skrutka je určená na montáž
brány na oceľových stĺpikoch 70 x 70 mm,
v prípade montáže brány na oceľových
stĺpikoch 100 x 100 mm je potrebných 8 sád
záverných skrutiek M8 x 120 mm.

V závislosti od zakúpeného modelu sa v komplete nachádza aj vhodná spojka
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Úvod
POLARGOS je poľský systém oplotení, priemyselných a iných oceľových výrobkov,
ktorý je na trhu od roku1994.
Mnohoročné skúsenosti a výrobné a marketingové zázemie umožňuje POLARGOSu
tvoriť produkty, ktoré si svojich spokojných zákazníkov nachádzajú nielen doma,
ale aj v zahraničí.
Cieľom spoločnosti je dodávať na trh produkty, ktoré spĺňajú najvyššie štandardy
vyhotovenia, aj vysoké očakávania zákazníkov z hľadiska estetiky a súčasných
trendov na trhu s oploteniami.
Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru a výber zariadenia EASY WAY 202.
Zároveň Vás žiadame, aby ste si dôkladne prečítali tento návod pred montážou.

TECHNICKÁ POMOC:
HOTLINE: 0 801 377 199*
*poplatok ako za miestny hovor

EASY WAY 202 vyrobila pre POLARGOS spoločnosť Somfy

4

SK - Návod na montáž a obsluhu EASY WAY202

SK

Bezpečnostné pokyny
Pred inštaláciou produktu sa dôkladne oboznámte so všetkými informáciami
nachádzajúcimi sa v tomto návode na obsluhu. Je nevyhnutné dodržiavať všetky pokyny
z tohto návodu na obsluhu. Dôsledne dodržiavajte všetky uvedené pokyny a návod si
uschovajte na celú dobu používania produktu.
Nedodržiavanie montážnych pokynov môže viesť k vzniku vážnych poranení tela alebo k
majetkovým stratám. POLARGOS za tieto prípady nenesie zodpovednosť.
Toto zariadenie nie je určené na to, aby ho používali osoby (vrátane detí), ktoré majú
obmedzené fyzické, zmyslové alebo mentálne schopnosti alebo osoby, ktoré nemajú
dostatočné skúsenosti alebo poznatky, ak na to nemajú určenú osobu zodpovednú za
ich bezpečnosť, ktorá na ne dohliada, alebo neboli o používaní tohto zariadenia vopred
poučené.
Dbajte na to, aby sa deti nehrali s pevnými ovládacími zariadeniami. Vysielače pre diaľkové
ovládanie umiestnite mimo dosahu detí.
V prípade používania prepínača bez poistky*** skontrolujte, či sa vo vhodnej vzdialenosti
od brány nachádzajú iné osoby.
Pravidelne kontrolujte inštaláciu kvôli detekcii všetkých nezrovnalostí spojených s
vyvážením brány alebo zistením stôp po používaní. Ak je potrebná oprava alebo nastavenie
pohonu, nepoužívajte ho.
Počas čistenia a vykonávania iných údržbových činností odpojte napájanie v prípade, že je
zariadenia ovládané automaticky.
Pred montážou pohonu skontrolujte, či je hnaná časť v dobrom technickom stave, či je
správne vyvážená a či sa správne otvára a zatvára.
Dodržiavajte vhodnú vzdialenosť od zóny nachádzajúcej sa medzi hnanou časťou a
blízkymi pohyblivými prvkami kvôli riziku spojenému s presúvaním hnanej časti pri
otváraní (stlačenie, odseknutie, zaseknutie).
Pri pohybe brány kontrolujte jej chod vizuálne.
Všetky prepínače bez poistky*** sa musia nachádzať na mieste, z ktorého bude hnaná
časť viditeľná, no tiež v dostatočnej vzdialenosti od pohyblivých prvkov. Je potrebné
inštalovať ich minimálne vo výške 1,5 m na mieste, kde nebudú bežne dostupné, okrem
prepínačov, na použitie ktorých je potrebný kľúč.
Dodržte vzdialenosť 500 mm zozadu každého krídla, keď je brána plne otvorená.

Opotrebované zariadenie ani použité batérie nevyhadzujte do komunálneho
odpadu. Užívateľ brány je povinný odovzdať všetky použité elektrické a
elektronické zariadenia v zbernom dvore pre ich následne spracovanie.

POLARGOS týmto vyhlasuje, že uvedený produkt je v súlade so základnými požiadavkami a ostatnými
príslušnými predpismi smernice 1999/5/CE. Vyhlásenie o zhode je dostupné na webovej stránke
www.polargos.pl
Produkt povolený na používanie v Európskej únii a vo Švajčiarsku.
***príklad: domáci telefón, kľúčový prepínač, panel s číslicovým kódom atď.
SK - Návod na montáž a obsluhu EASY WAY202
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Bezpečnostné pokyny
VÝSTRAHA
Každý mesiac skontrolujte:
- inštalácie kvôli detekcii všetkých stôp opotrebenia alebo poškodenia vodičov alebo montážnych prvkov,
- to, či pohon mení smer, keď brána narazí na prekážku veľkosti 50 mm nachádzajúcu sa v polovici výšky krídla brány
Nepoužívajte pohonnú jednotku, ak je potrebná jej oprava alebo nastavenie. Brány v zlom technickom stave treba
spevniť, niekedy dokonca vymeniť.
Pri servisnej obsluhe a oprave používajte výhradne originálne náhradné diely.
Na akékoľvek technické, elektronické alebo mechanické modifikácie v pohonnej jednotke je potrebný súhlas
technickej pomoci POLARGOS.
Ak je inštalácia vybavená fotobunkami a/alebo majákom, pravidelne čistite optické prvky fotobuniek a maják.

▶▶ Informácie o batériách
NEBEZPEČENSTVO
Nenechávajte batérie /monočlánky/ akumulátory v dosahu detí. Skladujte ich mimo dosahu detí. Hrozí riziko, že deti
alebo domáce zvieratá tieto predmety prehltnú. Nebezpečenstvo úmrtia. Ak aj napriek všetkému k takejto situácii
dôjde, okamžite kontaktujte lekára alebo rýchlu zdravotnú pomoc.
Dbajte na to, aby ste na batériách nevytvorili skrat, nehádžte ich do ohňa ani nenabíjajte. Hrozí riziko výbuchu.

▶▶ Recyklácia a likvidácia
Akumulátor, ak bol inštalovaný, je potrebné pred odovzdaním na druhotné spracovanie vybrať z pohonnej jednotky.
NPoužité batérie diaľkových ovládačov alebo akumulátor, ak je inštalovaný, nevyhadzujte do komunálneho odpadu.
Odovzdajte ich na špecializovanom zbernom mieste pre ich následné spracovanie.
Nepotrebnú pohonnú jednotku nevyhadzujte spolu s komunálnym odpadom. Takú jednotku odovzdajte jej
distribútorovi alebo využite lokálne zberné miesta s triedeným odpadom.

▶▶ Súlad s predpismi
 OLARGOS týmto vyhlasuje, že produkt opísaný v tomto návode, v prípade, že sa používa s uvedenými pokynmi,
P
spĺňa základné požiadavky Európskych smerníc, predovšetkým Smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES a
smernice o rádiových zariadeniach 2014/53/EÚ.
Úplný text vyhlásenia o zhode ES je dostupný na nasledujúcej webovej adrese: www.somfy.com/ce. Antoine CREZE, manažér
pre súlad predpisov, Cluses.

Predchádzanie rizikám
▶▶ Definovanie nebezpečných zón
Zóna22
Zone

Zóna
Zone 22

Zóna
Zone 11

Zone33
Zóna

Zóna
Zone 33

Zone 44
Zóna
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Bezpečnostné opatrenia na elimináciu rizika
Cellules
photoélectriques
Fotobunky
Fotokomórki

ZÓNA 1

Riziko úderu a pritlačenia
Riešenie:
Systém detekcie
prekážok v pohone.

STOP

ZÓNA 2

10cm
cm
mini
10
min.

Riziko pomliaždenia a porezania rúk

Zrezaná
Entaille
Ścięcie
du pilier
hrana
słupka
stĺpika

Riešenie:
mini
Ak je10vcm
inštalácii
zóna porezania:
- Medzi krídlom a stĺpikom/stenou
Entaille
du pilier
nechajte vzdialenosť aspoň 10cm
- Zrežte hranu stĺpika bez
oslabenia jeho konštrukcie.

ZÓNA 3

Riziko úderu
Riešenie:
Systém detekcie
prekážok v pohone.

STOP

ZÓNA 4

Riziko zakliesnenia a pritlačenia
Riešenie:
Systém detekcie prekážok v pohone.
Ak hrozí riziko uväznenia užívateľa v zóne
medzi krídlami brány a okolitými pevnými
prvkami, ponechajte minimálnu vzdialenosť
50 cm medzi krídlami a pevnými prvkami.
50 cm
mini

ZÓNA 5

Riziko poranenia
chodidiel

12 cm
min.

Riešenie:
Ak sa medzi dolnou časťou krídel
brány a podkladom nachádza
nebezpečná zóna pre chodidlá, je
potrebné ponechať medzeru aspoň
12 cm alebo maximálne 5 mm 12 cm
12 cm
5 mm
min.min.
medzi dolnou časťou
max.krídel
brány a podkladom.

50 cm
min.
50 cm
mini

5 5mm
mm
max
max.
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Prezentácia produktu
Tento produkt je určený pre brány používané pri rodinných domoch (opis vedľa).

Technické parametre
Typ
Napájacie napätie
Typ pohonu

EASY WAY 202
230 V~ / Solárny systém 24 V
24 V

Príkon pohonu

120 W

Max. spotreba energie (s osvetlením zóny brány)
Spotreba energie v pohotovostnom režime
Priemerný denný počet prevádzkových cyklov

600 W
3 W (bez príslušenstva)
20 denných cyklov
10 denných cyklov v režime napájania slnečnou
energiou
20 s minimum v rozsahu 90°
V súlade s normou EN 12 453 (Príloha A)
od - 20°C do + 60°C
Áno
IP 44
Áno

Čas otvárania *
Automatická detekcia prekážky
Prevádzková teplota
Tepelná ochrana
Stupeň ochrany krytom
Integrovaný prijímač rádiových vĺn
Diaľkové ovládače:
• Rádiová frekvencia
• Dosah
• Počet nastavení pamäte
Možné zapojenia:
• Výstup oranžového svetla
• Výstup osvetlenia zóny, napájaná svorka
• Výstup napájania príslušenstva
• Vstup rezervného akumulátora
• Vstup fotobuniek
• Vstup ovládania typu suchý kontakt
• Integrovaná anténa

433,42 MHz
≈ 30 m
16
Blikanie, 24 V, 10W
max. 500 W (pri 230 V~)
max. 24 V - 25 W (pri solárnom napájaní)
24 Vdc / 200 mA
Áno (výlučne pri 230V)
Áno
Áno
Áno
* Čas otvorenia sa môže líšiť v závislosti od parametrov brány.
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Prezentácia produktu
▶▶ Rozmery a maximálne zaťaženie krídel

P
H
L

EASY WAY 202
200 kg
2,00 m
2,00 m

V prípade nastavenia uhla na viac ako
95 stupňov hrozí riziko nesprávneho
fungovania a poškodenia elektroniky.

Šírka každého krídla musí byť
medzi 1m a „L”.

▶▶ M
 aximálny uhol otvorenia
(pre štandardné závesy)

▶▶ M
 aximálny uhol otvorenia
(pre závesy upevnené zboku stĺpika)
95o

95

o

o

95

• Uhol otvorenia brány sa musí nachádzať v intervale 85-95 stupňov.
• Uhol otvorenia oboch krídel musí byť rovnaký.
• Uhol otvorenia musí byť nastavený pomocou dorazov pripevnených k podkladu.
• Dorazy nie sú súčasťou balenia.

▶▶ Rozmery pohonov a ovládacieho modulu (w mm)

▶▶ Otvárací doraz (nie je súčasťou balenia)
Pohon sa zastaví automaticky na svojom vnútornom doraze.
Ak chcete zastaviť bránu skôr, je potrebné postaviť doraz na podklad (nie je súčasťou),
aby sa krídlo zastavilo.
SK - Návod na montáž a obsluhu EASY WAY202
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Príprava na montáž
Overovacie body pred montážou

•K
 ontrola brány

Brána je v dobrom technickom stave: otvára sa a zatvára bez použitia sily.
Počas celého cyklu presúvania brány ostáva vo vodorovnej polohe. Otvára sa dovnútra
pozemku.

Priečnik
Upevňovací úchyt
Stĺpik - (kovový alebo betónový)

Dorazy nie sú súčasťou balenia.

Doraz otvorenia

Montáž dorazov do podkladu
je povinná.

•K
 ontrola stĺpikov

Stĺpiky musia byť široké minimálne 70 mm. V opačnom prípade sa môže ukázať ako nevyhnutné
prerobiť ich pre správne osadenie a upevnenie rohového profilu.

Doraz otvorenia nie je súčasťou balenia.

Montáž dorazov na inom mieste, ako je znázornené na obrázku, môže spôsobiť poškodenie
pohonov a prvkov brány.

• N astavte dorazy v mieste požadovaného uhla otvorenia brány. Uhol by mal byť v intervale od 85-95°.
Uhol otvorenia oboch krídel musí byť rovnaký α=α’. Doraz otvorenia nie je súčasťou balenia.
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Príprava na montáž

meter

6,5

Potrebné náradie

orezávač

vodováha
7,5

ceruza

5

13

10,

krížový skrutkovač

plochý kľúč 13
17
13

plochý skrutkovač

10,5

7,5

plochý kľúč 17

6,5
kladivo

vŕtačka

13

kombinované kliešte

kliešte na izoláciu

10

13

nástrčný kľúč 13 a 10

10

svorka

inštalačná škatuľka
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Príprava na montáž
Vstupná elektroinštalácia
Pre montáž pohonu brány je potrebné:
• Priviesť elektrické napájanie 230 V k jednému zo stĺpikov a čo najbližšie pohonu.
•	Pomocou kábla 2 x 1 mm2, ktorý nie je súčasťou balenia, navzájom prepojiť stĺpiky.
	V uvedenom kroku je potrebné mať k dispozícii rozvodnú škatuľku IP55 na ochranu spojenia medzi
vodičom, ktorý vychádza z pohonu a predĺžením, ktoré vstupuje do ovládacieho modulu. Pre vodiče
umiestnené pod zemou je potrebná chránička Orange ICT 0 25 mm.
	Ak nie je možné viesť vodiče pod zemou medzi stĺpmi, použite prah, ktorý je stavaný na zaťaženie
vodidlami.
Priečnik
Poprzeczka

Elektronický
Modułmodul
elektroniczny

Pohľad z
Widok
od
vnútornej
strony
strany
posesji

1 23

2 3

( (

vodič przewód
2 x 1 mm
2 2xmedzi
1 mm² pohonmi,
między napędami
Giętka
2
Pružná ochrana
káblaosłona
ICT ICT
vodič przewód
2 x 0,75 2mm
medzi
fotobunkami
x 0,75
mm² między
fotokomórkami

Napájacia
Skrzynka skrinka
połączeniowa
(nie
je súčasťou
(nie dostarczana
balenia)
w zestawie)

) )

Použitie vodičov s menším priemerom ako je uvedené v návode môže zapríčiniť pokles napätia, a
následne nesprávne fungovanie pohonov.

1
2

Prívod napájania: vodiče 3x1,5mm2 pre externé použitie
Zapojenie 24 V medzi dvomi pohonmi: (2 x 1 mm2)

Napájanie z elektrickej siete
	Pre zabezpečenie fungovania mechanizmu otvárania brány je potrebné zapojiť doň napájanie
230 V - 50 Hz.
Elektrické vedenie musí byť:
		• Určené len pre mechanizmus otvárania brány.
		• Ochrana:
			 – Ističom alebo samočinným vypínačom 10 A,
				 – pomocou prúdového chrániča (30 mA).
		 • 	 Montáž v súlade s bezpečnostnými normami týkajúcimi sa elektroinštalačných rozvodov platnými
v štáte, kde sa výrobok používa.
Je potrebné zabezpečiť možnosť viacpólového odpájania napájania:
		• použitím napájacieho vodiča so zástrčkou,
		 •	pomocou vypínača umožňujúceho dodržanie vzdialenosti medzi kontaktmi minimálne
3 mm na každom póle (podľa normy EN 60335-1).
Odporúčame montáž bleskozvodu (max. zvyškové napätie 2 kV).
12

SK - Návod na montáž a obsluhu EASY WAY202

SK

Príprava na montáž
Príprava spojok

I upoužívame záverné skrutky M8 x 85 mm,
ktoré sú súčasťou balenia.

l	V prípade

UPOZORNENIE: Pohľad zvnútra!
STĹPIK 70x70

STĹPIK 70x70

L

P

8 SÁD

ĽAVÝ STĹPIK
70x70 mm

UPOZORNENIE: Pohľad zhora!
PRAVÝ STĹPIK
70x70 mm

ĽAVÁ SPOJKA

PRAVÁ SPOJKA

prípade II pri oceľových stĺpikoch 100 x100 mm použite
8 sád záverných skrutiek M8 x 120 mm.

l	V

UPOZORNENIE: Pohľad zvnútra!

STĹPIK 100x100

STĹPIK 100x100

L

P

8 SÁD

ĽAVÝ STĹPIK
100x100 mm

UPOZORNENIE: Pohľad zhora!
PRAVÝ STĹPIK
100x100 mm

ĽAVÁ SPOJKA

PRAVÁ SPOJKA
SK - Návod na montáž a obsluhu EASY WAY202
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Príprava na montáž
l

 prípade
V
betónových stĺpikov je potrebných 8 sád kovových
kotiev alebo hmoždiniek v závislosti od materiálu, z ktorého je stĺpik
zhotovený.
50-70

A.
VARIANT III A. – MONTÁŽ BEZ ZAPUSTENIA

alebo

8 SÁD

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

STĘP OSTRE
KRAWĘDZIE

WYKOŃCZENIE:

PODPIS

DATA

NARYS.
SPRAWDZ.

alebo

ZATWIER.
WYPROD.
Z.JAKOŚCI

MATERIAŁ:

WAGA:

B.
VARIANT IIIB. – MONTÁŽ SO ZAPUSTENÍM

95

V závislosti
od rozmeru stĺpika

alebo

8 SÁD
alebo
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V závislosti
od rozmeru stĺpika

zawias

SK

Montáž automatiky
Príprava brány
1 Krídla brány nastavte vodorovne.

Pohľad
zvnútra

2 Nastavte polohu automatiky.
Hrot
maximálne
vysunutý

3 Pripravenú sadu priložte k vopred vyváženej zatvorenej bráne. Automatika sa nemôže odierať
o uchytenie brány.

Pohľad
zvnútra

STĹPIK 100x100

STĹPIK 70x70

50-70

L
BETÓNOVÝ STĹPIK BEZ ZAPUSTENIA

A.

L

BETÓNOVÝ STĹPIK SO ZAPUSTENÍM

V závislosti
od rozmerov
stĺpika

B.
95
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SK

Montáž automatiky
4 Pomocou svorky pridržte polohuPspojok L a P .

L

Hrot maximálne vysunutý do vnútorného dorazu pri zatvorenej bráne priliehajúcej
k dorazu v podklade.
Pohľad
z vnútra

Pri priložení automatiky k bráne
treba sledovať, ktoré otvory brány na
priečniku sa pokrývajú s otvormi na
úchyte brány V1
(upevňujeme na vybrané dva otvory).

or
alebo
Upevníme do 2 or
podlhovastých
otvorov

Upevníme do 2
podlhovastých
otvorov

otvory v bráne

5 Pripevnite uchytenie k bráne pomocou skrutiek.

Uchytenie k bráne musí byť nastavené tak, aby ho bolo možné ešte regulovať jemným
posúvaním (skrutky dotiahnite tak, aby ste cítili jemný odpor).
.

6 Následne pri zatvorenej bráne pripevni
te spojku ku stĺpiku.

16
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Montáž automatiky
7 Nasaďte automat na správne namontované úchyty.

Pohľad
zvnútra

8 Ešte raz skontrolujte priskrutkovanie uchytenia na bráne, a ak je to potrebné, nastavte ho.

9 Vyberte automatiku. Zvoľte jeden otvor na úchyte, ktorému neprekáža zvislá tyč.
Na jeho mieste prevŕtajte priečnik brány vrtákom 6,5 .
Následne od ulice rozvŕtajte vrtákom 7,5
Priskrutkujte závernú skrutku M6 x 40 mm.

Vyberáme jeden otvor (z troch)
ktorý neprekrýva zvislá tyč a do
priečnika brány ho vyvŕtame
SK - Návod na montáž a obsluhu EASY WAY202

17

SK

Montáž automatiky
▶▶ Montáž uchytenia krídla V1 alebo V2

C
11 Upevnite uvoľňovací prvok D
uchytení krídla V1 alebo V2
pomocou skrutky C .

D
Pre správne použitie uvoľňovacieho prvku zachovajte smer montáže znázornený na
schéme. Nemontujte skrutku zdola.

12 Namontujte uchytenie krídla
V1 alebo V2 hrot pohonu.

Pripnite uvoľňovací prvok D
na hrot pohonu pre zaistenie hrotu.

13 Pri montáži druhého krídla brány zopakujte kroky 1 - 12

18
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Elektrické zapojenie
▶▶ Etapy
• Umiestnenie rozvodnej skrinky na stĺp.
• Uchytenie rozvodnej skrinky na stĺp.
• Zapojenie dvoch servopohonov.
• Zapojenie antény.
• Zapojenie do el. siete alebo solárnej inštalácie.

▶▶ Umiestnenie rozvodnej skrinky na stĺp.

Skrinku namontujte na strane zdroja elektrického napájania.
Pohľad
zvnútra

SK - Návod na montáž a obsluhu EASY WAY202
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Montáž ovládacieho modulu
▶▶ U
 miestnenie rozvodnej
skrinky na stĺp.
 krinku namontujte na
S
strane zdroja elektrického
napájania.

▶▶ U
 chytenie rozvodnej
skrinky na stĺp.
1
	Umiestnite skrinku
(najlepšie vo vzdialenosti
viac ako jeden meter nad
zem) pri stĺpe a použite
šablónu na vyvŕtanie
upevňovacích otvorov.

2
	
	Vsuňte elektroinštaláciu
do skrinky. Pritlačte
jemne, aby sa jednotlivé
súčiastky správne uložili.
Vybavenie upevnite
pomocou upevňovacej
skrutky, ktorá je
súčasťou balenia.

	Skrinku pripevnite v
polohe s priechodkou
orientovanou nadol.
Vodiče budú vedené
v dolnej časti (ako je
znázornené na obrázku).

20
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AUTO

SK

PROG

Montáž ovládacieho modulu
ON/OFF

▶▶ Zapojenie antény
	
Pre správnu prevádzku

odporúčame vyviesť vodič
antény zo skrinky cez
priechodku.

Nikdy neskracujte vodič antény.

SK - Návod na montáž a obsluhu EASY WAY202
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Pripojenie pohonov
Pohon M1 spúšťa krídlo, ktoré sa
• otvára ako prvé a zatvára ako posledné,
• otvára, aby umožnilo prechod chodca cez bránu.

1
▶▶ Zapojenie dvoch pohonov.
	
Spojenie medzi pohonmi a rozvodnou skrinkou je potrebné urobiť pred zapojením rozvodnej
skrinky do el. siete.

	Na stĺpe krídla, ktoré sa otvára ako prvé a zatvára ako posledné, musí byť namontovaný
pohon M1.

M2
	Pohon M1 spúšťa pravé krídlo, ktoré sa otvára ako prvé a zatvára ako posledné.

2 Zapojte pohony podľa spôsobom uvedeným v tabuľke nižšie:
Zapojte vodič pohonu
M1
M2

ART
BUS START

3

M1

4

5

22

6

7

24V +
9
8
FLASH

M1

10

11

Do koncovky

modrý

10

hnedý

11

modrý

12

hnedý

13

M2

12

13

BATT
-

+

LIGHT
14

15

230V
L
16
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Zapojenie do el. siete
Kvôli bezpečnosti je potrebné uvedený postup realizovať pri odpojenom napájaní. Použite
vodič 3x1,5 mm2 pre vonkajšie použitie (minimum typ H07RN-F). Použite úchyt vodiča,
ktorý je súčasťou balenia. Skontrolujte, či všetky vodiče nízkeho napätia zvládajú
pôsobenie sily 100 N.
Skontrolujte, či sa vodiče po teste tejto sily nepohli.
PROG

AUTO

4 cm

ON/OFF

Fáza
Neutrálny

Napájací kábel 230 V

V kábli 3 x 1,5 mm2, pripravte 2 vodiče 4 cm (fázový a nulový vodič).

1 Nasuňte vodič do priechodky.

2 Zapojte uzemňovací vodič.
Uzemňovací vodič (zelenožltý) bude potrebný v prípade istého typu príslušenstva
(osvetlenie 230 V Trieda I).

3

Zapojte fázu a nulový bod. Skontrolujte, či sú vodiče správne upevnené tak, že ich potiahnete.

SK - Návod na montáž a obsluhu EASY WAY202
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Zapojenie do el. siete
4
ANT
1

2

ART
BUS START
3

4

5

6

7

24V +
9
8
FLASH

M1

10

11

M2

12

13

BATT
-

+

LIGHT
14

15

230V
L
16

N
17

Fáza Nulový
obr. č. 1

• Zapojte fázový a nulový vodič do koncoviek 16 a 17 (červená etiketa „230 V”).
• Na uzemňovací kábel nasaďte na uzemňovací vodič (žltozelený) a umiestnite ho do ovládacieho modulu.
.
Bezpodmienečne dodržiavajte pokyny týkajúce sa farieb jednotlivých vodičov.

Modrý vodič

Nulový

Červený/hnedý/čierny vodič

Fáza

Zelenožltý vodič

Uzemnenie

PROG

Pozri obr. č.1 nižšie
AUTO
ON/OFF

5 Dotiahnite priechodku.
Skontrolujte, či je vodič správne zaistený tak, že ho potiahnete.
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Spustenie a štandardné používanie
▶▶ Etapy
• Vysvetlenie symbolov.
• Programovanie diaľkových ovládačov.
• Kalibrácia dráhy posúvania krídel.
• Nastavenie automatického režimu.
• Prepínanie z automatického režimu na sekvenčný režim.
• Ukladanie nastavení.

▶▶ Vysvetlenie symbolov
Dlhé stlačenie

Kontrolka bliká

Krátke stlačenie

Kontrolka svieti

viac ako 0,5 sekundy
menej 0,5 sekundy

▶▶ Programovanie diaľkových ovládačov.
	Pred zadávaním parametrov inštalácie je potrebné skontrolovať, či kontrolky ON/OFF a PROG
svietia, a kontrolka
DANGER (NEBEZPEČENSTVO) je zhasnutá.

Postupujte nasledovne:
	Fungovanie diaľkových ovládačov
Činnosť pohonu môžete ovládať pomocou jedného alebo viacerých diaľkových ovládačov.
	Postupy opísané nižšie je potrebné urobiť toľkokrát,
koľko diaľkových ovládačov chcete naprogramovať..
Pohon poskytuje 2 režimy fungovania:

• Iba plné otvorenie
	Úplné otvorenie 2 krídel krátkym alebo dlhším
stlačením tlačidla ovládača.

	
•O
 tvorenie umožňujúce prechod chodca alebo
plné otvorenie
	Otvorenie jedného krídla krátkym stlačením tlačidla
na ovládači pre prechod chodca.
	Plné otvorenie 2 krídel dlhším stlačením tlačidla
diaľkového ovládača.

SK - Návod na montáž a obsluhu EASY WAY202
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Spustenie a štandardné používanie
Diaľkové ovládače dodané v balení nie sú naprogramované. Diaľkový ovládač je
potrebné naprogramovať Pozri bod 31-32 - Programovanie diaľkových ovládačov

▶▶ Spustenie napájania inštalácie

Kontrolka bliká (2 krát).
Pohon je pod napätím a čaká na automatickú kalibráciu.
Ak sa kontrolka nerozsvieti alebo je počet bliknutí iný, ako očakávaný, pozrite si časť „Diagnostika”.

▶▶ Automatická kalibrácia dráhy presúvania brány

Skontrolujte, či sa inštalácia nachádza pod napätím: kontrolka bliká (2 krát).

1 Pre ÚPLNÉ otvorenie brány stlačte tlačidlo 1 na
diaľkovom ovládači. Krídla sa otvárajú jedno za
druhým.

2 Keď je brána úplne otvorená, stlačte opätovne

tlačidlo 1 na diaľkovom ovládači, aby ste ÚPLNE
zatvorili bránu.

3 Pre ÚPLNÉ otvorenie brány stlačte tlačidlo 1 na

diaľkovom ovládači. Krídla sa otvárajú s malým
rozdielom v čase otvárania.

4 Keď bude brána úplne otvorená, stlačte opätovne
tlačidlo 1 na diaľkovom ovládači, aby ste ÚPLNE
zatvorili bránu.
Pri plne zatvorenej bráne musí kontrolka
ovládacieho modulu NEPRETRŽITE SVIETIŤ.

Neprerušujte pohyb brány (úplné otvorenie/zatvorenie). V prípade prerušenia pohybu brány sa
kalibrácia obnoví pri ďalšom otvorení.
Ak kontrolka bliká, obnovte proces automatickej kalibrácie dráhy krídel (4 plné pohyby
otvorenia a zatvorenia).
Ak kontrolka stále bliká, pozrite časť „Diagnostika”, strana 39.
Ak sa brána otvára opätovne po ukončení pohybu zatvárania, je potrebné uvoľniť a jemne
presúvať úchyty krídel smerom k stredu brány.
UPOZORNENIE
Po ukončení inštalácie je potrebné bezpodmienečne skontrolovať, či je systém detekcie prekážky
v súlade so špecifikáciou uvedenou v prílohe A k norme EN 12 453.
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Spustenie a štandardné používanie
▶▶ Nastavenie pohotovostného režimu / spustenia elektronického obvodu ovládania
Po automatickej kalibrácii prechádza elektronický obvod automaticky do pohotovostného režimu
po 5 minútach kvôli úspore energie v prípade, že nie sú vydávané žiadne pokyny.
V pohotovostnom režime sú všetky kontrolky zhasnuté..
Ak chcete skontrolovať, či je pohon napájaný alebo chcete skontrolovať zmeny v nastaveniach,
stlačte a na 2 sekundy pridržte tlačidlo , aby ste spustili elektronický obvod. Elektronický obvod
prechádza do pohotovostného režimu automaticky po 5 minútach nečinnosti.

▶▶ Úplné otvorenie a zatvorenie brány
STOP

Tlačidlo 1

Diaľkové ovládače dodané v balení nie sú
naprogramované. Diaľkový ovládač je potrebné
naprogramovať Pozri bod 31-32 - Programovanie
diaľkových ovládačov

Zatvorená brána: stlačte tlačidlo 1 diaľkového
ovládača pre úplné otvorenie brány.
STOP

Brána v pohybe: stlačte tlačidlo 1 diaľkového
ovládača pre zastavenie brány.

STOP

Otvorená brána: stlačte tlačidlo 1 diaľkového ovládača pre
zatvorenie brány.

▶▶ Detekcia prekážky
Ak systém detekuje prekážku (pôsobenie netypickej sily na pohon brány):
• Počas otvárania brány: brána sa zastaví.
• Počas zatvárania brány: brána sa zastaví a opätovne sa otvorí.

▶▶ Zaškolenie užívateľov
Je bezpodmienečne potrebné, aby sa všetci užívatelia oboznámili s pravidlami plne bezpečného
používania tejto brány s elektrickým pohonom (štandardné používanie a spôsob odblokovania)
vykonávať pravidelné technické prehliadky.
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Pokročilé nastavenia
STOP

STOP

Otvorenie pre prechod chodca
▶▶ Fungovanie
režimu otvorenia brány pre
prechod chodca
STOP
STOP
Otvorenie umožňujúce prechod chodca
(pohon M1) prostredníctvom stlačenia
aktívneho tlačidla.
STOP

Zastavenie brány v pohybe opätovným
stlačením aktívneho tlačidla.

STOP

STOP

Zatvorenie opätovným stlačením aktívneho
tlačidla.

▶▶ Zapnutie režimu otvorenia brány pre chodca
STOP
Tlačidlo 1 diaľkových ovládačov s 2 alebo 4 tlačidlami nemôže byť naprogramované pre ovládanie
režimu otvorenia brány pre prechod chodca.
Pozri „Prezentácia diaľkových ovládačov” strana 31, tam získate ďalšie informácie.

1

2

3

Priložte diaľkový ovládač
na plochu elektronického
ovládacieho systému.

Stlačte tlačidlo 2 diaľkového ovládača.
Kontrolky RADIO a sa rozsvietia
a zhasnú.
Funkcia otvorenia umožňujúceho
prechod chodca sa týmto tlačidlom
aktivuje.

>2s

Stlačte a na 2 s podržte
tlačidlo
elektronického
ovládania.
Kontrolka sa rozsvieti.

Vzdiaľte sa od elektronického ovládacieho systému, aby ste otestovali režim otvorenia brány pre
chodca.

▶▶ Vypnutie režimu otvorenia brány pre chodca

Zopakujte postup „Zapnutie režimu otvorenia brány pre chodca” pomocou tlačidla, pre ktoré režim otvorenia
brány pre chodca má byť vypnutý. Kontrolka
sa rozsvieti a následne zhasne. Režim otvorenia brány pre
chodca sa na tomto tlačidle aktivuje.
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Pokročilé nastavenia
Automatické zatváranie
▶▶ Fungovanie automatického zatvárania

Brána sa zatvára po 30 sekundách alebo po 5 sekundách v prípade, že prechod detekujú fotobunky. Automatické
zatvorenie brány môže byť prerušené stlačením tlačidla 1 na diaľkovom ovládači. Pre zatvorenie brány potom
treba opätovne stlačiť tlačidlo 1 diaľkového ovládania.

▶▶ Spustenie režimu automatického zatvárania
Funkcia automatického zatvárania môže byť zapnutá len v prípade, ak sú fotobunky zapojené a ak
ich detekoval ovládací obvod pohonu.

1

2

Po ukončení
3 fázy môžete
pokračovať v
ďalších na diaľku (bez
toho, aby ste ovládač
prikladali na panel
ovládacieho systému).

3

>2s

Stlačte a na 2 s podržte
tlačidlo elektronického
ovládania.
Kontrolka sa rozsvieti.

Priložte diaľkový ovládač
na plochu elektronického
ovládacieho systému.

4

Podržte stlačené tlačidlo 1 diaľkového ovládača
do momentu, kým kontrolka
nezačne blikať.

5

2

Podržte stlačené tlačidlo 2 diaľkového ovládača do
momentu, kým kontrolka
nezhasne,
následne sa rozsvieti natrvalo.

Po uvoľnení tlačidla 2 kontrolka
bliká,
je potrebné stlačiť 2 krát tlačidlo 1 diaľkového
ovládača.
Kontrolka
ostáva svietiť.
Funkcia automatického zatvárania
je zapnutá.
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Pokročilé nastavenia
▶▶ Vypínanie automatického zatvárania
1

2

3

Priložte diaľkový ovládač
na plochu elektronického
ovládacieho systému.

Podržte stlačené tlačidlo
1 diaľkového ovládača do
momentu, kým kontrolka
nezačne blikať.

>2s

Stlačte a na 2 s podržte
tlačidlo
elektronického
ovládania.
Kontrolka sa rozsvieti.

4

x2

5

6

2

Stlačte tlačidlo 2 na diaľkovom ovládači.
Kontrolka
bliká.
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Stlačte 2 krát
tlačidlo 1
diaľkového
ovládača.

Kontrolka
nesvieti.
Funkcia
automatického
zatvárania je
vypnutá.

1

SK

Programovanie diaľkových ovládačov
2

Prezentácia diaľkových ovládačov
Diaľkové ovládače RTS Somfy môžu podľa výberu nastavení
ovládať:
• Úplné otvorenie brány
• Čiastočné otvorenie brány pre chodca
• Iné vybavenie Somfy RTS (napr.: pohon garážovej brány,
roletu a pod.)

1

2

Diaľkový
ovládač s 2
2
1
tlačidlami
3
4

1

2

3

4

Diaľkový
ovládač s 4
tlačidlami

Do pamäte možno uložiť 16 ovládacích bodov (diaľkové ovládače, iné body rádiového ovládania).
V prípade uloženia 17. bodu ovládania v pamäti sa prvý uložený bod automaticky vymaže.

Ak má byť naprogramovaný režim čiastočného otvorenia umožňujúci prechod chodca, je potrebné
naprogramovať v tlačidle, ktoré nasleduje po tlačidle plného otvorenia brány (napr. režim celkového
otvorenia ovláda tlačidlo 2, režim čiastočného otvorenia pre chodca – tlačidlo 3).
Naprogramovať čiastočný režim otvorenia umožňujúci prechod chodca na tlačidle 1 diaľkových
ovládačov nie je možné.

▶▶ Spôsoby programovania diaľkového ovládača s 2 tlačidlami
Tlačidlo 1

Tlačidlo 2

Spôsob 1

Plné otvorenie

Čiastočné otvorenie umožňujúce prechod chodca
alebo iný automatický mechanizmus Somfy RTS

Spôsob 2

Iný automatický mechanizmus Somfy RTS

Plné otvorenie

▶▶ Spôsoby programovania diaľkového ovládača s 4 tlačidlami
Tlačidlo 1

Tlačidlo 2

Tlačidlo 3

Tlačidlo 4

Spôsob 1

Plné otvorenie

Čiastočné otvorenie
umožňujúce prechod
chodca alebo
iný automatický
mechanizmus Somfy RTS

Iný automatický
mechanizmus Somfy RTS

Iný automatický
mechanizmus Somfy RTS

Spôsob 2

Iný automatický
mechanizmus Somfy RTS

Plné otvorenie

Čiastočné otvorenie
umožňujúce prechod
chodca alebo
iný automatický
mechanizmus Somfy RTS

Iný automatický
mechanizmus Somfy RTS

Spôsob 3

Iný automatický
mechanizmus Somfy RTS

Iný automatický
mechanizmus Somfy RTS

Plné otvorenie

Čiastočné otvorenie
umožňujúce prechod
chodca alebo
iný automatický
mechanizmus Somfy RTS

Spôsob 4

Iný automatický
mechanizmus Somfy RTS

Iný automatický
mechanizmus Somfy RTS

Iný automatický
mechanizmus Somfy RTS

Plné otvorenie
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Programovanie diaľkových ovládačov
▶▶ Spôsob použitia diaľkového ovládača s 3 tlačidlami
Otváranie	Pre úplné otvorenie brány stlačte tlačidlo «Hore» na diaľkovom ovládači.
Stop	Pre zastavenie brány počas pohybu stlačte stredné tlačidlo na diaľkovom
ovládači.
Zatváranie	Pre zatvorenie brány stlačte tlačidlo «Dole» na diaľkovom ovládači..

Diaľkový ovládač s 3 tlačidlami sa nemôže používať na zmenu nastavenia pohonu.

Pridávanie diaľkového ovládača
▶▶ Diaľkový ovládač s 2 alebo 4 tlačidlam
1

2

3

Priložte nový diaľkový
ovládač, ktorý má byť
naprogramovaný, na
elektronický ovládací systém.

Krátko stlačte tlačidlo diaľkového ovládača
určené na programovanie. Kontrolka „ RADIO”
sa rozsvieti, následne po uvoľnení tlačidla na
x2
diaľkovom ovládači zhasne.
Režim plného otvorenia bol v tomto
tlačidle naprogramovaný.

>2s

Stlačte a na 2 s podržte
tlačidlo elektronického
ovládania.
Kontrolka sa rozsvieti.

▶▶ Diaľkový ovládač s 3 tlačidlami
1

2

3

>2s
<0,5s

Stlačte a na 2 s podržte
tlačidlo elektronického
ovládania.
Kontrolka sa rozsvieti.

Priložte nový diaľkový
ovládač, ktorý má byť
naprogramovaný, na
elektronický ovládací systém.

Krátko stlačte tlačidlo diaľkového ovládača
určené na programovanie. Kontrolka „
x2 sa rozsvieti, následne po uvoľnení
RADIO”
tlačidla na diaľkovom ovládači zhasne.
Ovládač sa uložil do pamäte.

Mazanie diaľkových ovládačov – pozri strana 37-38
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Kabeláž príslušenstva
Z bezpečnostných dôvodov vykonávajte tento postup pri odpojenom napájaní.
Odporúčame uskutočniť automatickú kalibráciu presúvania brány ešte pred zapojením
príslušenstva (fotobunky, maják a pod.)

Fotobunky
Fotobunky umožňujú zastavenie alebo zmenu smeru pohybu brány v prípade detekcie
prekážky.
Je možné namontovať sadu fotobuniek. Do každej sady fotobuniek patrí:
• fotobunka vysielač (TX),
• fotobunka prijímač (RX).

max. 20 cm

▶▶ l umiestnenie fotobuniek

	Pre jednoduchšiu montáž vodičov umiestnite
prijímač na stĺpiku, na ktorom sa nachádza
pohon vybavený elektronickým systémom.

25 cm

2

8m

Pred zapojením fotobuniek odstráňte vodič (kotvu) nachádzajúci sa medzi svorkami 3 a 4
elektronického modulu.

SK - Návod na montáž a obsluhu EASY WAY202
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Kabeláž príslušenstva
Kabeláž druhej sady fotobuniek nie je možné zhotoviť v prípade tejto pohonnej jednotky.

▶▶ Montáž

Po zapojení vodičov k fotobunkám je potrebné:
• z apnúť napájanie pohonu,
• spustiť režim otvárania a zatvárania brány. .
Fotobunky identifikuje elektronický ovládací systém po
ukončení tohto pohybu.

TX

RX

1 2

1 2 3 5

▶▶ Prevádzka s fotobunkami

Maják (voliteľné)
Žiarovka MAXIMUM 10W-24V- Použitie žiarovky s
výkonom vyšším ako 10 W- 24 W môže zapríčiniť
nesprávne fungovanie pohonnej jednotky.

▶▶ Prevádzka majáka

Maják bliká, keď je brána v pohybe.

34
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4

Po odstránení fotobuniek opätovne zapojte napájanie
pohonu a následne postupujte podľa „Vypínania automatického zatvárania”, strana 30.

3

▶▶ V prípade odstránenia fotobuniek

BUS

Ak sa fotobunky počas zatvárania brány zakryjú, brána
sa zastaví a začne sa opätovne otvárať.

SK

Kabeláž príslušenstva
Akumulátor (voliteľné)
Tento prvok nie je kompatibilný s napájaním slnečnou energiou.
Pre predlženie životnosti akumulátora sa káblové systémy ovládania odpoja; ovládanie
brány zabezpečujú iba diaľkové ovládače a vysielače rádiových vĺn.

▶▶ Rezervný akumulátor
Rezervný akumulátor zabezpečuje chod brány s malou
rýchlosťou v prípade elektrickej poruchy.
Akumulátor je vstavaný do elektronického modulu pohonu a
je s ním priamo spojený.
•Č
 as prevádzky: 10 plných cyklov alebo 24 hodín, ak je brána
v dobrom technickom stave.
•O
 ptimálny čas nabíjania akumulátora pred použitím: 48
hodín.
• Ž ivotnosť akumulátora: 3 roky.

PROG

AUTO
ON/OFF

Pre zabezpečenie optimálnej životnosti akumulátora je
potrebné 3 krát do roka odpojiť elektrické napájanie brány
umožniť jej napájanie z akumulátora v priebehu niekoľkých
plných cyklov.
PROG

AUTO
ON/OFF

Neumiestňujte vodič akumulátora nad zdroj
elektrického napájania.
◄

NIE!

Nezávislá anténa (voliteľné)
Má väčší dosah a môže nahradiť pôvodnú
pripojenú anténu. Je potrebné umiestniť ju na
vrchu stĺpika a skontrolovať, či je odkrytá.
Anténa je zapojená do koncoviek 1 a 2 (modrá
nálepka „ANT”) ovládacieho modulu: jadro vodiča do
koncovky 1, pletený vodič do koncovky 2.
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Kabeláž príslušenstva
Domáci telefón (voliteľné)
Tento prvok nie je kompatibilný s napájaním
slnečnou energiou.
Zapájajte výlučne jeden bezpotenciálový kontakt
bez napájania.
NC COM NO

Kľúčový prepínač (voliteľné )
Tento prvok nie je kompatibilný s napájaním
slnečnou energiou.

Zónové osvetlenie (voliteľné )
Tento prvok nie je kompatibilný s napájaním
slnečnou energiou. Na zónové osvetlenie
používajte výhradne halogénové žiarovky alebo
žiarivky s maximálnym výkonom 500 W.

▶▶ Činnosť zónového osvetlenia

Zónové osvetlenie sa rozsvieti vždy, keď sa spúšťa
pohon. Zhasne automaticky po uplynutí 1 minúty a 30
sekúnd od ukončenia pohybu.

Napájanie slnečnou energiou (voliteľné)
Nikdy nezapájajte pohon do napájania 230 V,
ak je zapojený k zdroju napájania slnečnou
energiou, pretože to môže viesť k poškodeniu
elektronického modulu pohonu.
Keď pohon funguje prostredníctvom využívania
slnečnej energie:
• b ránu možno ovládať iba pomocou diaľkových
ovládačov a vysielačov rádiového ovládania (ovládanie cez kábel je neaktívne),
• káblové bezpečnostné prvky sú naďalej aktívne (fotobunky, oranžové svetlo).

36
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Pomoc pri odstraňovaní porúch
Počas čistenia, údržby a výmeny dielov musí byť pohonná jednotka odpojená od zdroja napájania.

Technická pomoc
Ak sa chyba prejavuje naďalej alebo v prípade iného problému, alebo otázok týkajúcich sa pohonnej jednotky
navštívte stránku
www.polargos.pl

Výmena batérie v diaľkovom ovládači
Životnosť batérie je zvyčajne 2 roky.
1

2

3

5

6

7

4

11 1 1
1 11 1

22 2 2

LiLiLiLi

2 22 2

LiLiLiLi

Mazanie nastavení
Kedy možno zmazať nastavenia?
•P
 o kalibrácii dráhy presunu brány, pri zmene polohy dorazu otvorenia alebo pri modifikácii
vodičov pohonov.
•V
 prípade opätovného náhodného otvorenia brány v dôsledku štandardného použitia brány.

1

2

3

4

>2s

Stlačte a na 2 s
podržte tlačidlo
elektronického
ovládania.
Kontrolka sa
rozsvieti.

Priložte
naprogramovaný
diaľkový ovládač
k elektronickému
modulu.

Podržte stlačené
tlačidlo 1 na diaľkovom
ovládači do momentu,
kým kontrolka
nezačne blikať.

Stlačte 1 krát tlačidlo 1
na diaľkovom ovládači.
Kontrolka „RESET’
x2
bliká.
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Pomoc pri odstraňovaní porúch
Za účelom vymazania nastavení*

6 Za účelom vymazania nastavení * a diaľkových

Podržte stlačené tlačidlo 2 diaľkového ovládača do
momentu, kým sa nerozsvieti kontrolka „RESET’.

Podržte stlačené tlačidlo 2 diaľkového ovládača do
momentu, kým sa nerozsvietia všetky kontrolky.

5

7

ovládačov / ovládacích bodov uložených v pamäti

Kontrolka bliká 2 krát (pozri „Automatická kalibrácia
dráhy presúvania brány”, strana 26).

Zablokovanie / odblokovanie pohonov
Po odblokovaní pohonov možno bránu v prípade elektrickej poruchy presunúť ručne.

1

Odblokovanie pohonov
Odopnite uvoľňovací prvok a následne vyberte
pohon z držiaka krídla.
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Zablokovanie pohonov
Namontujte pohon. Pripnite uvoľňovací prvok na
hrot pohonu pre zablokovanie hrotu.

SK

Pomoc pri odstraňovaní porúch
Diagnostika
DIAGNOSTIKA
Pohony nereagujú na
pokyn z diaľkového
ovládača

ODSTRAŇOVANIE PORÚCH
Obmedzený dosah signálu z diaľkového
ovládača

Diaľkový ovládač neuložený v pamäti
Nesprávne zapojené pohony
Kontrolka
ovládacieho modulu je
zhasnutá
Kontrolka
1 bliknutie
2 bliknutia
3 bliknutia

Elektronický systém ovládania je
v pohotovostnom režime
Elektronický systém ovládania nie je
napájaný

ovládacieho modulu bliká:
Prevádzka s napájaním cez rezervný
akumulátor
Pohon v režime čakania na automatickú
kalibráciu
Poškodené fotobunky

4 bliknutia
5 bliknutí

6 bliknutí

7 bliknutí
Brána sa po ukončení
zatvárania opäť otvára

Stále zapnuté ovládanie „START”
elektronického modulu(svorky 5-6)
Zapnutá tepelná ochrana elektronického
systému
Skrat v „BUS” elektronického modulu
(svorky 3-A)
Skrat v „24 V” elektronického modulu
(svorky 7-9)
Skrat v rámci „majáka” elektronického
modulu (svorky 8-9)
Skrat v rámci pohonu
Elektronická chyba

- Skontrolujte batérie ovládača (pozri
„Výmena batérie”).
- Skontrolujte anténu ovládacieho modulu
(vodiče, poloha, pozri strana 21).
- Skontrolujte , žiaden externý prvok
nenarušuje rádiové vlny (elektrický stĺp,
armované murivo). V takom prípade je
potrebná externá anténa
Uložiť do pamäte diaľkového ovládača (pozri
strana 32).
Skontrolujte vodiče pohonov (pozri
strana 12).
, aby
Stlačte na 2 sekundy tlačidlo
ste spustili elektronický systém ovládania.
- Skontrolujte sieťové napájanie.
- Skontrolujte prívodný kábel..
Skontrolujte sieťové napájanie.
Spustite automatickú kalibráciu dráhy
presúvania brány (pozri strana 26).
-S
 kontrolujte , či nie je medzi fotobunkami
prekážka.
- Skontrolujte nastavenie fotobuniek.
-S
 kontrolujte vodiče fotobuniek (pozri
strana 34).
-A
 k boli fotobunky zámerne odpojené,
postupujte podľa „Vypnutie automatického
zatvárania”, strana 30.
Skontrolujte príslušenstvo zapojené
k „START” elektronického modulu.
Počkajte na vychladnutie elektronického
systému do momentu, kým kontrolka
nezačne znovu nepretržite svietiť.
Skontrolujte príslušenstvo zapojené do
„BUS” elektronického modulu.
Skontrolujte príslušenstvo zapojené do „24
V” elektronického modulu .
Skontrolujte vodiče majáku (pozri strana 34).
Skontrolujte vodiče pohonov (pozri strana 12).
Kontaktujte oddelenie technickej podpory
Somfy.
Uvoľnite úchyty krídel a jemne ich presuňte
v smere stredu brány.
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Oziemkówka 57A
08-420 Miastków Kościelny, Polska
Tel. 48 25 683 05 55
e-mail: oziemkowka@polargos.pl, www.polargos.pl

