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M8 x 85 mm*H

A2x
B2x

C2x

D2x

2x

P1x L1x

GF1x

8 KOMPLETOV

M8 x 40 mmE

M6 x 40 mmI

2 KOMPLETA

4 KOMPLETI

ali M8 x 70 mm

I !! II
Odvisno od modela je ustrezni spojni element priložen sestavu.

*Vijak z nizko polokroglo glavo je namenjen 
namestitvi vrat na jeklenih stebrih velikosti 
70 mm × 70 mm. Če želite vrata namestiti na 
jeklenih stebrih velikosti 100 mm × 100 mm, 
uporabite 8 kompletov vijakov z nizko 
polokroglo glavo M8 × 120 mm.
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 Uvod 

POLARGOS je poljski proizvajalec ograjnih sistemov za stanovanjske parcele in industrijske obrate ter 
drugih jeklenih izdelkov. Na trgu je prisoten od leta 1994.
Večletne izkušnje, proizvodno zaledje in trženjsko znanje POLARGOS-u omogočajo ustvarjanje 
izdelkov, ki dobivajo vse večje priznanje tako doma kot tudi v tujini.
Prizadevamo si, da bi naši izdelki izpolnjevali ne samo stroge kakovostne standarde, ampak tudi
pričakovanja strank glede estetskega oblikovanja in zahteve po najnovejši modi na trgu ograj.
Hvala, ker ste nam zaupali in izbrali napravo EASY WAY 201.
Prosimo, da pred montažo natančno preberete ta navodila.

TEHNIČNA POMOČ: 
+38641679190
e-mail: office@somfy.at

          EASY WAY 201 proizvaja Somfy za POLARGOS
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 Varnostna pravila
Pred namestitvijo izdelka je nujno treba natančno prebrati vse spodnje informacije. Dosledno upošteva-
jte vsa navodila. Navodila za uporabo shranite za celotno življenjsko dobo izdelka.
Neupoštevanje navodil za namestitev lahko povzroči resne telesne poškodbe ali gmotno škodo. 
POLARGOS za te vrste primerov ne nosi odgovornosti.

Naprava ni namenjena za uporabo s strani oseb (vključno z otroki), ki imajo omejene fizične, čutne ali 
psihične sposobnosti, kakor tudi oseb, ki nimajo dovolj izkušenj ali znanja, razen če uporaba poteka 
pod nadzorom ali v skladu z navodili za uporabo opreme, kar zagotovijo osebe, odgovorne za njihovo 
varnost.

Pazite, da se otroci ne igrajo s krmilnimi napravami. Daljinske upravljalnike namestite zunaj dosega 
otrok.

Če uporabljate stikalo brez blokade***, preverite, ali so druge osebe na varni razdalji od vrat.
Za pravočasno odkrivanje vseh nepravilnosti v zvezi z uravnoteženjem vrat in za ugotavljanje znakov 
obrabe, izvajajte redno preverjanje sistema. Pogona nikoli ne uporabljajte, če zahteva popravilo ali 
nastavitev.

Med čiščenjem in izvajanjem drugih vzdrževalnih del odklopite napajanje, če se naprava upravlja 
samodejno.

Pred namestitvijo pogona preverite, ali je gnani del v dobrem tehničnem stanju, ali je pravilno 
uravnotežen in ali se pravilno odpre in zapre.

Zagotovite ustrezno razdaljo med gnanim delom in nepremičnimi predmeti v njegovi okolici zaradi 
nevarnosti njihovega zmečkanja, prirezanja ali zagozditve med odpiranjem vrat.
Opazujte vrata med odpiranjem.

Vsa stikala brez blokade*** morajo biti nameščena na mestu, od koder se gnani del neposredno vidi, 
toda na ustrezni razdalji od premičnih elementov. Stikala namestite na višini vsaj 1,5 m na mestu, ki ni 
neovirano dostopno, razen če uporabljate stikalo, za čigar aktiviranje je potreben ključ.

Ko so vrata popolnoma odprta, ohranite razdaljo 500 mm za vsakim krilom.
Odpadne naprave in izrabljenih baterij ne odlagajte med gospodinjske odpadke. Uporabnik je dolžan 
vse odpadne elektronske in električne naprave odnesti v poseben zbirni center, kjer bodo poskrbeli za 
reciklažo.

Zachovejte vzdálenost 500 mm zezadu každého křídla, když je brána zcela otevřena.
Nevyhazujte opotřebované zařízení ani spotřebované baterie spolu s odpady z domácnosti. 
Uživatel je povinen předat všechna opotřebovaná elektronická a elektrická zařízení do spe-
ciálního sběrného místa odpadů za účelem jejich recyklace.

POLARGOS izjavlja, da ta izdelek ustreza zahtevam in drugim zadevnim predpisom direktive 
1999/5/ES. Izjava o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu www.polargos.eu. Izdelek je odobren za uporabo 
v Evropski uniji in Švici.

*** Primer: domofon, ključno stikalo, plošča s številčno kodo itn.
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 Opis izdelka

Izdelek je namenjen vratom na dovozu parcel enodružinskih hiš (glejte spodnji opis).

 Tehnični podatki
Vrsta EASY WAY 201

Napajalna napetost 230 V~/sončna celica

Vrsta pogona 24 Vdc

Moč pogona 40 W

Največja poraba energije 
(z razsvetljavo okolice vrat) 600 W

Poraba energije v načinu mirovanja 4,5 W

Povprečno dnevno število ciklov 20 ciklov dnevno

Čas odpiranja* 16 s do 90°

Samodejno zaznavanje ovir skladno z normo EN 12 453 (priloga A)

Delovno temperaturno območje od - 20°C do + 60°C

Toplotna zaščita da

Stopnja zaščite IP 55 za elektroniko
IP 44 za pogone

Vgrajen sprejemnik radijskih valov da

Daljinski upravljalniki:

• radijska frekvenca 433,42 MHz

• domet ≈ 30 m

• število nastavitev pomnilnika 16

Možni priključki:

• izhod oranžne luči utripanje, 24 V, 10 W

• izhod razsvetljave okolice, napajalna sponka največ 500 W (ob 230 V~)
največ 24 V, 25 W (ob sončni celici)

• izhod za napajanje dodatne opreme 24 Vdc/200 mA

• vhod baterije za napajanje v sili da (samo ob 230 V~)

• vhod fotocelic  da

• vhod krmiljenja – suhi kontakt da

• vgrajena antena da

*Čas odpiranja se lahko razlikuje glede na parametre vrat.
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  Opis izdelka
 Mere in največja     Največji kot odpiranja    

   teža kril         

EASY WAY 201
P 200 kg

H 2,00 m

L 2,00 m

 
Širina vsakega krila mora
biti med 1 m in "L".

 Največji kot odpiranja
(če so tečaji pritrjeni na stranico stebra)

 

 Mere (mm)

 Omejevalnik odpiranja

Motor se samodejno ustavi pri notranjem omejevalniku. Če želite vrata 
ustaviti prej, omejevalnik (ni priložen) namestite na podlago tako, da se 
krili ustavita na želenem mestu.

 

•  Kot odprtja vrat mora biti znotraj območja 85-95 stopinj.
•  Kota odprtja dveh vratnih kril morata biti enaka.
•  Kot odprtja je treba nastaviti s pomočjo omejevalnikov,  

pritrjenih na tla.
•  Omejevalniki niso priloženi.

95
o

95o
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Omejevalnik  
odpiranja  

ni priložen.

Omejevalnik  
odpiranja  

ni priložen.

  Priprava namestitve
 Kontrolni seznam pred namestitvijo:

  Kontrola vrat
  Vrata morajo biti v dobrem tehničnem stanju in se odpirati brez težav. Med 
  odpiranjem morajo biti ves čas v vodoravnem položaju. Vrata se morajo odpirati na  
  notranjo stran parcele.
  Vrsta vrat – samo kovinska vrata
  (s pridržkom, da morajo njihove mere ustrezati pogojem, opredeljenim na 7. strani)

  Preverjanje stebrov
  Stebri morajo biti široki vsaj 70 mm, sicer jih je treba ustrezno prilagoditi za zagotovitev  
  pravilne pritrditve vogala.

Prečna letev

Pritrdilna sponka

Steber  
(kovinski ali betonski)

Omejevalnik odpiranja

   Namestite omejevalnike na želenem kotu odprtja vrat. Kot mora biti znotraj območja 85° – 90°. 
Kota odprtja obeh vratnih kril morata biti enaka α=α’. Omejevalnik odpiranja ni priložen.
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  Priprava namestitve
 Potrebno orodje

13

13

10

10,5 7,5 6,5
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2 31 2 3

Prečna letev

El
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tro
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ki
 m

od
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ar
ic

a

Fleksibilen zaščitni vodnik ICT kabel 2 × 1�mm2 med pogonoma,
kabel 2 × 0,75�mm2 med fotocelicama

Priključek napajanja (3 × 1,5�mm2) Priključek 24�V med pogonoma (2 × 1�mm2)
1. 2.

  Priprava namestitve
 Predhodna namestitev električne napeljave

 Za namestitev pogona vrat je treba najprej:
  izvesti priključek električnega napajanja 230 V na enem od stebrov;
  priključek naj bo kar najbližje pogonu,
  oba stebra povezati, s kablom 2 × 1 mm2 (ni priložen); kable, nameščene pod
  tlemi, zavarovati z zaščito Orange ICT ø 25 mm; če kablov med stebroma ni mogoče 
  položiti pod tlemi, izvedite zaščito kablov, ki bo zdržala težo vozil.

  Napajanje iz električnega omrežja
  Za zagotavljanje delovanja mehanizma odpiranja vrat ga je treba priključiti na 
  napajanje 230 V – 50 Hz.
  Električni priključek mora biti:
  ● namenjen samo za mehanizem odpiranja vrat,
  ● zaščiten: 
   - z varovalko ali samodejnim prekinjalom 10 A, 
   - z zaščito pred diferenčnim tokom,
  ● nameščen v skladu z varnostnimi normami na področju električnih napeljav, 
   ki veljajo v državi namestitve.
   Zagotoviti je treba možnost večpolne izključitve napajanja:
  ● s pomočjo napajalnega kabla z vtičem ali,
  ● s pomočjo prekinjala, ki zagotavlja razdaljo med kontakti vsaj 3 mm na vsakem  
   polu (skladno z normo EN 60335-1).
  
  Priporočamo namestitev prenapetostnega odvodnika (največja vrednost preostale  
  napetosti je 2 kV).
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STEBER 100 × 100STEBER 100 × 100

30 30
30 30

II

I

M8 x 120 mmH

8 SESTAVOV

8 SESTAVOV

M8 x 85 mmH

  Priprava namestitve
 Priprava spojnih elementov

  V primeru       uporabite priložene vijake z nizko polokroglo glavo M8 × 85 mm.

  V primeru       pri uporabi jeklenih stebrov 100 × 100 mm priskrbite 8 sestavov
  vijakov z nizko polokroglo glavo M8 × 120 mm.

II

I

L

Pozor: pogled s strani dvorišča!

Pozor: pogled s strani dvorišča!

L

D

D
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1   Namestitev avtomatike

l   V primeru         , če sta stebra betonska, priskrbite 8 kompletov jeklenih 
moznikov ali zatičev – odvisno od materiala, iz katerega je steber izdelan. 

8 kompletov

8 kompletov

Različica IIIA. – namestitev brez niše

ali

ali

Različica IIIB. – namestitev z nišo

ali

ali

 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.

glede na m
ere ste

bra

glede na m
ere ste

bra



13

SL

A
P

B

STEBER 100 x 100

30
30

I II
!

Maksimalno
pomaknjen
čep

STEBER 70 × 70

A
P

B

STEBER 100 x 100

30
30

I II
!

Maksimalno
pomaknjen
čep

STEBER 70 × 70

A
P

B

STEBER 100 x 100

30
30

I II
!

Maksimalno
pomaknjen
čep

STEBER 70 × 70

1   Namestitev avtomatike
 Priprava vrat

 1  Krili vrat morata biti nameščeni vodoravno.

 2  Določite položaj avtomatike.

 3  Pripravljeno napravo namestite na prej izravnana zaprta vrata.
      Avtomatika ne sme drgniti ob okovje.

BETONSKI STEBER BREZ NIŠE BETONSKI STEBER Z NIŠO

 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.

glede na mere ste
bra

L L
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 6   Nato ob zaprtih vratih pritrdite 
spojni element na steber.

1   Namestitev avtomatike
 4  S pomočjo spone blokirajte položaj spojnih elementov     in     .

 

 

Poglejte, katere luknje na prečni 
letvi vrat sovpadajo z ovalnimi luk-
njami na okovju V1 in ga pritrdite 
z vijaki skozi izbrani ovalni luknji.

 5  Okovje pritrdite na vrata s pomočjo vijakov.
   Pritrditev mora biti izvedena tako, da lahko po potrebi nastavljamo
   položaj okovja (vijake privijajte, dokler ne začutite rahlega upora).

P L

V1

 

 

 

ali
orPritrdite skozi izbrani

ovalni luknji
Pritrdite skozi izbrani

ovalni luknji

Luknje na vratih,
pripravljene za pritrditev okovja
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1   Namestitev avtomatike
 7  Napravo namestite na pripravljeno okovje.

 8  Ponovno preverite in po potrebi nastavite okovje na vratih.

 9  Odstranite napravo. Izberite eno luknjo v okovju, ki ne sovpada z navpično letvijo.
   Na njenem mestu izvrtajte luknjo v prečni letvi s pomočjo svedra 6,5 .
   Nato s strani ulice s pomočjo svedra 7,5  povečajte luknjo.
   Namestite vijak z nizko polokroglo glavo M6 × 40 mm. 

AB

V1

Izberite eno od treh lukenj,
ki ne sovpada z navpično
letvĳo, in izvrtajte luknjo
v prečni letvi vrat. M6 x 40 mmI

6,5
7,5

 

 

 

ali
orPritrdite skozi izbrani

ovalni luknji
Pritrdite skozi izbrani

ovalni luknji

Luknje na vratih,
pripravljene za pritrditev okovja
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1   Namestitev avtomatike
 Namestitev spojnega elementa  V1 ali  V2 .

 11  S pomočjo vijaka  C   pritrdite deblokirni element  D   na spojni
   element  V1 ali V2  .

 

Za pravilno delovanje deblokirnega elementa je treba namestitev izvesti 
v skladu z zgornjo shemo. Vijaka ne nameščajte od spodaj.

 12  Spojni element  V1 ali  V2 pritrdite na pogonski čep. Zapnite deblokirni
   element  D   na pogonskem čepu, da blokirate čep.

 13  Korake 1–12 ponovite na drugem krilu vrat. 

V1

V1

V1
C

V2

V2

V2
D

D
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2   Električni priključki
 Koraki:

  namestitev električne omarice na steber;
  pritrditev električne omarice na steber;
  priključitev dveh pogonov;
  priključitev antene;
  priključitev na električno omrežje ali na sončno celico.

 Namestitev električne omarice na steber
 Omarico namestite na strani, na kateri boste priključili napajanje.

 Pritrditev električne omarice na steber

1. Namestite omarico (po možnosti na višini vsaj
   1 m nad tlemi) na steber in s pomočjo šablone
   izvrtajte pritrdilno luknjo:

2. Elektronsko opremo namestite v omarico.
   Za pravilno namestitev rahlo pritisnite
   elemente. Opremo pritrdite s priloženim
   vijakom.

Omarico namestite obrnjeno s kabelsko uvodnico navzdol.
Kabli bodo priključeni na spodnji strani (kot je prikazano na sliki).

ON/OFF

AUTO

PROG

126

70
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2   Električni priključki
 Priključitev dveh pogonov

 Povezava med priključkoma in električno omarico mora biti izvedena pred priključitvijo
 omarice na električno omrežje.

 Na stebru krila, ki se prvo odpre in zadnje zapre, namestite pogon M1.

        Pogon M1 poganja desno krilo, 
        ki se prvo odpre in zadnje zapre.

Kabli za pogona:

Pogon M1 se vedno priključi na kontakta 11 in 12.
Pogon M2 se vedno priključi na kontakta 13 in 14.

*Barve kablov, ki jih dokupite sami, se lahko razlikujejo od zgoraj navedenih. To upoštevajte med  
 namestitvijo.

M2 M1

modri kabel*
rjavi kabel* 

modri kabel*
rjavi kabel* 

M1

M2
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2   Električni priključki
 Priključitev antene

 Za zagotavljanje optimalnega delovanja
 priporočamo, da antenski kabel uvedete
 v omarico skozi kabelsko vodilo

Nikoli ne prirezujte antenskega kabla.
  

 Priključitev na napajanje iz električnega omrežja ali sončne celice

  Za napajanje iz sončne celice glejte stran 35.

Zaradi varnostnih razlogov spodnja dejanja
opravljajte ob izključenem napajanju.

 

1. Pretaknite kabel skozi uvodnico.

2. Priključite ozemljitveni vod. 3. Priključite fazo in nično točko.
 Ozemljitveni vod (zelen/rumen) bo  Preverite, ali so vodi pravilno
 potreben pri namestitvi nekaterih elementov  blokirani, tako da jih rahlo potegnete.
 dodatne opreme (razsvetljava 230 V, I. razred).

Nujno upoštevajte navodila glede 
barv vodov.

modri vod nevtralen

rdeči/rjavi/
črni/vod

faza

zeleni/rumeni vod ozemljitev

4. Zatisnite uvodnico. Preverite, ali je kabel pravilno blokiran,
 tako da ga potegnete.

ON/OFF

AUTO

PROG

ON/OFF

AUTO

PROG

ON/OFF

AUTO

PROG

L
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3   Nastavljanje parametrov
 Koraki:

  pojasnitev simbolov;
  programiranje daljinskih upravljalnikov;
  prilagoditev pomika kril;
  nastavitev samodejnega načina;
  preklapljanje med samodejnim in sekvenčnim načinom;
  potrditev nastavitev.

Pojasnitev simbolov

Daljši pritisk
nad 0,5 sekunde

 kontrolna lučka utripa

Kratek pritisk
krajši od 0,5 sekunde

 kontrolna lučka sveti

 Programiranje daljinskih upravljalnikov
 Preden začnete nastavljati parametre naprave, preverite, ali kontrolni lučki ON/OFF 
 in PROG svetita, kontrolna lučka DANGER (NEVARNOST) pa je ugasnjena.
 Opravite naslednja dejanja:

 Delovanje daljinskih upravljalnikov
 Delovanje pogona lahko upravljamo s pomočjo enega ali več daljinskih upravljalnikov.
 Spodaj opisana dejanja opravite tolikokrat, kolikor daljinskih upravljalnikov želite
 programirati.

 Pogon lahko deluje v dveh načinih:
 Samo popolno odpiranje
  Popolno odpiranje obeh kril s kratkim ali daljšim
  pritiskom gumba na daljinskem upravljalniku. 
 Odpiranje, ki omogoča prehod pešcev,
 ali popolno odpiranje
  Odpiranje samo enega krila s kratkim
  pritiskom gumba na daljinskem upravljalniku
  za prehod pešcev.
  Popolno odpiranje obeh kril z daljšim
  pritiskom gumba na daljinskem upravljalniku.
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3   Nastavljanje parametrov
 Programiranje daljinskih upravljalnikov samo za popolno odpiranje

 Izberite gumb na daljinskem upravljalniku, ki ga želite uporabljati za upravljanje vrat.
 Z daljinskim upravljalnikom se dotaknite označenega mesta na ohišju:

 1. Pritisnite gumb za programiranje in ga držite,
 dokler kontrolna lučka PROG ne začne počasi
 utripati (med pritiskanjem gumba bo svetila
 kontrolna lučka DANGER – »NEVARNOST«).
 2. Sprostite gumb. Nastavitev je bila zapisana.

 Programiranje daljinskih upravljalnikov za odpiranje,
 ki omogoča prehod peščev, ali za popolno odpiranje

 Izberite gumb na daljinskem upravljalniku,
 ki ga želite uporabljati za upravljanje vrat.
 Z daljinskim upravljalnikom se dotaknite
 označenega mesta na ohišju:
 1. Pritisnite gumb za programiranje in ga
  držite, dokler kontrolna lučka PROG ne
  začne počasi utripati (med pritiskanjem
  gumba bo svetila kontrolna lučka DANGER
  – »NEVARNOST«).
 2. Sprostite gumb.
 3. Pred potekom 10 sekund ponovno pritisnite gumb za programiranje in ga držite,  
  dokler kontrolna lučka PROG ne začne počasi utripati (med pritiskanjem gumba
  bo svetila kontrolna lučka DANGER – »NEVARNOST«).
 4. Sprostite gumb. Nastavitev je bila zapisana.

 
Ob koncu programiranja svetita samo kontrolni lučki PROG in ON/OFF, 
elektronski sistem pa zapisuje v pomnilniku pot pomika kril.

 Sprememba načina delovanja že programiranih daljinskih upravljalnikov:
 Za preklop daljinskega upravljalnika iz načina »samo popolno odpiranje« v način »
 odpiranje, ki omogoča prehod peščev ali popolno odpiranje«, opravite postopek,  
 opisan zgoraj v točki »Programiranje daljinskih upravljalnikov za odpiranje, 
 ki omogoča prehod peščev, ali za popolno odpiranje«. Nove nastavitve bodo
 nadomestile prej programirani način.
 Za preklop daljinskega upravljalnika iz načina »odpiranje, ki omogoča prehod peščev 
 ali popolno odpiranje« v način »samo popolno odpiranje«, opravite postopek, 
 opisan zgoraj v točki »Programiranje daljinskih upravljalnikov samo za popolno 
 odpiranje«. Nove nastavitve bodo nadomestile prej programirani način.

ON/OFF

AUTO

PROG

ON/OFF

AUTO

PROG
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3   Nastavljanje parametrov
 Brisanje daljinskih upravljalnikov

 1. Pritisnite gumb za brisanje (reset)
  in ga držite 7 sekund.
  > Med pritiskanjem gumba svetijo
   štiri kontrolne lučke.
 2. Sprostite gumb za brisanje (reset).
  > Štiri kontrolne lučke ugasnejo
   za 2 sekundi.
  > Kontrolna lučka ON/OFF
   ponovno zasveti.
  > Kontrolna lučka PROG
   ponovno zasveti. 

 Vse zapisane nastavitve se izbrišejo:
 programirani daljinski upravljalniki,
 pomik kril, način delovanja itn.

 Naknadno dodajanje daljinskih upravljalnikov
 Ponovno opravite postopek, opisan v točki »Programiranje 
 daljinskih upravljalnikov« (glejte spodnje informacije).

 Dodajanje daljinskih upravljalnikov
 s tremi gumbi
 Z daljinskim upravljalnikom se dotaknite
 označenega mesta na ohišju:
 1. Pritisnite gumb GOR ali DOL in ga
  držite, dokler kontrolna lučka PROG
  ne začne počasi utripati
  (med pritiskanjem gumba bo svetila
  kontrolna lučka DANGER – »NEVARNOST«).
 2. Sprostite gumb. Daljinski upravljalnik je programiran.

Ni mogoče programirati več kot 16 daljinskih upravljalnikov. Izbrišite 
vse daljinske upravljalnike (glejte zgornja navodila) in začnite ponovno 
programiranje.

Ob vsakem programiranju novega daljinskega upravljalnika se izbriše 
prejšnja nastavitev pomika kril. Ponovno izvedite nastavitev pomika kril 
(glejte stran 23).

ON/OFF

AUTO

PROG

Kontrolne
lučke

Gumb za 
brisanje 
(reset)

ON/OFF

AUTO

PROG
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3   Nastavljanje parametrov
 Nastavljanje pomika kril

 Elektronski sistem samodejno programira:
  moč pogonov, potrebno za upravljanje vrat v običajnem načinu
  (shranitev tega podatka omogoča odkrivanje nepravilnosti v delovanju pogona);
  pomik vrat ob popolnem odpiranju in zapiranju kril ter položaj omejevalnikov.

Za začetek programiranja zaprite krila in opravite naslednja dejanja, pri čemer ohranite 
običajno razdaljo od vrat:
 
1. Gumb na daljinskem upravljalniku pritisnite za dalj časa.
 > Po nekaj sekundah se vrata počasi odprejo.
 *Če se vrata ne odprejo pravilno, preverite kable
 pogonov na način, opisan na strani 18.

2. Po odpiranju vrat ponovno pritisnite gumb
 na daljinskem upravljalniku za dalj časa.
 > Vrata se zaprejo – najprej eno krilo
 in nato še drugo.

 3. Ponovno pritisnite isti gumb.
  > Vrata se odprejo, še vedno z nizko hitrostjo.

 

 4. Še enkrat pritisnite gumb.
  > Obe krili se zapreta skoraj istočasno.

Po izvedbi zgoraj opisanih 4 korakov kontrolna lučka PROG ugasne, kar 
pomeni zaključitev postopka programiranja pomika kril. Postopek mora biti 
popoln (2 popolni in neprekinjeni odpiranji in zapiranji).
V primeru prekinitve se postopek ponovno začne ob naslednjem odpiranju.
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ON/OFF

AUTO

PROG

ON/OFF

AUTO

PROG

3   Nastavljanje parametrov
 Preverjanje pravilnosti nastavitev

 1. Pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku za dalj časa.
 2. Ponovno pritisnite gumb, da se obe krili ustavita na polovici poti pomika.
 3. Odklopite napajanje vsaj za 5 sekund.
 4. Ponovno priključite napajanje.
 5. Še enkrat pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku za dalj časa.
Krili se MORATA pomikati v smeri odpiranja.

Če se vrata ne odpirajo pravilno:
 Krilo, ki se pomika kot prvo (se poganja z M1), se pomika v smeri zapiranja.

 >Medsebojno zamenjajte voda na pogonu M1.
 Krilo, ki se pomika kot drugo (se poganja z M2), se pomika v smeri zapiranja.

 >Medsebojno zamenjajte voda na pogonu M2.

Po zamenjavi vodov na enem ali dveh pogonih ponovno izvedite postopek 
nastavljanja poti pomika kril.
Za to ponovno začnite programiranje daljinskega upravljalnika (glejte stran 22).

 Nastavljanje samodejnega načina
 Previdnostni ukrepi

 Za zagotavljanje delovanja vrat v samodejnem
 načinu je treba v skladu z normo EN 12 453
 namestiti naslednjo opremo, saj je za njeno
 priključitev prilagojen pogon EASY WAY 201:
 - sestave fotocelic (glejte opis in informacije o kablih na strani 29),
 - oranžno luč (glejte opis in informacije o kablih na strani 30),
 - razsvetljavo okolice vrat.

 Za napajanje iz sončne celice glejte stran 35.

 Samodejni način
 Po odpiranju se vrata samodejno zaprejo po poteku 
 določenega časa. Za vključitev samodejnega načina je   
 treba najprej namestiti fotocelice in nato slediti 
 spodnjemu postopku:
 1. Z daljinskim upravljalnikom se dotaknite označenega  
  mesta na ohišju pogona.
 > Kontrolna lučka AUTO ne sveti.
 2. Pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku za dalj  
  časa (nad 5 s) in ga držite, dokler kontrolna lučka  
  AUTO ne zasveti. Nato sprostite gumb.
 > Kontrolna lučka AUTO utripa.
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3   Nastavljanje parametrov
 3. Iz običajne razdalje z daljinskim upravljalnikom odprite vrata.
  > Vrata se odpirajo z nazivno hitrostjo.

 4. Ko se vrata popolnoma odprejo:
  - počakajte želeno količino časa;
  - s (krajšim ali daljšim) pritiskom gumba na daljinskem upravljalniku zaprite vrata.
 > Obe krili se zapreta skoraj istočasno
 > Kontrolna lučka AUTO sveti neprekinjeno.

 Samodejni način je zdaj aktiven.

 Preklapljanje iz samodejnega načina v sekvenčni način
 Za povrnitev v sekvenčni način (kontrolna lučka AUTO sveti):
 ● Z daljinskim upravljalnikom se dotaknite označenega mesta na ohišju pogona;
 ● tiščite gumb na oddajniku, vse dokler kontrolna lučka AUTO ne ugasne.
 > Sekvenčni način je zdaj aktiven.

ON/OFF

AUTO

PROG

ON/OFF

AUTO

PROG

ON/OFF

AUTO

PROG
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  Uporaba

 Delovanje v sekvenčnem načinu

 Način popolnega odpiranja
 Pritisnite gumb na daljinskem
 upravljalniku za dalj časa.
 > Obe krili se odpreta.
 S ponovnim pritiskom (kratkim ali daljšim) gumba zapremo krili.

 Način odpiranja, ki omogoča prehod
 pešcev (če je programiran)
 Kratko pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku.
 > Odpre se le eno krilo.
  S ponovnim pritiskom (kratkim ali daljšim) zapremo krilo. V načinu vrat za osebni prehod naprava 

deluje glasneje kot v načinu dovoznih vrat. Šumenje in vibracije so v tem primeru naraven pojav.

 Delovanje v samodejnem načinu
 V samodejnem načinu s pritiskom gumba na daljinskem upravljalniku odpremo vrata.  
 Vrata se samodejno zaprejo po poteku časa, ki ga je prej nastavil uporabnik.

 Če pred potekom nastavljenega časa
 kratko pritisnemo gumb na daljinskem
 upravljalniku, se vrata ne bodo zaprla.

 S ponovnim pritiskom gumba na daljinskem
 upravljalniku zapremo vrata.

 Delovanje daljinskih upravljalnikov in oddajnikov s tremi gumbi

Odpiranje s pritiskom 
gumba GOR

Zapiranje s pritiskom
sredinskega gumba

Zapiranje s pritiskom
gumba DOL

   Daljinski upravljalniki in oddajniki s tremi gumbi niso namenjeni za delovanje v načinu 
odpiranja, ki omogoča prehod pešcev. 

STOP

STOP

STOP

STOPSTOP

STOP
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  Uporaba
 Delovanje razsvetljave

 Razsvetljava okolice vrat se prižge vsakič, kadar zaženemo pogon, in samodejno
 ugasne po dveh minutah od trenutka, ko se vrata ustavijo, če je naprava priključena
 na električno omrežje, ali po 30 sekundah, če je naprava priključena na sončno celico.

 Menjava baterij
 - Odprite ohišje daljinskega upravljalnika.
 - S pomočjo izvijača odstranite izrabljeno baterijo
  in jo zamenjajte z novo (3V CR 2430 ali 3V CR 2032).
 
 Življenjska doba baterije je običajno 2 leti.
 Izrabljene baterije vrnite prodajalcu ali odnesite
 v zbirni center odpadkov.

 Uporaba daljinskega upravljalnika
 Če ima vozilo nameščeno klimatizacijo in metalizirano sprednje steklo, daljinski
 upravljalnik usmerite proti črnemu pasu na sprednjem steklu ali proti stranskemu steklu.

 Pripetje/odpetje pogona

Zaradi varnostnih razlogov ta dejanja opravljajte vedno ob izklopljenem
napajanju, saj celo ob izpadu električne energije v vsakem trenutku lahko
pride do ponovne vzpostavitve oskrbe z električnim tokom.

1. Med izpadom električne energije vrata
    lahko odpremo:
–  s pomočjo akumulatorja za napajanje v sili,
   glejte stran 31;
–  tako, da mehansko odpnemo pogon.
   Za to obrnite deblokirni element in
   odblokirajte pogonski čep. Nato pogon
   potegnite gor in izvlecite pogonski čep
   iz okovja na krilu.

2. Za zagotavljanje varnosti lahko
   deblokirni element blokiramo v
   zaprtem položaju s pomočjo žabice
   (ni priložena).

3VCR 2032+
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  Pomoč pri odpravljanju napak

 EASY WAY 201 se ne odziva na daljinski upravljalnik

  Kontrolna lučka ON/OFF ne sveti po priključitvi napajanja.
   Preverite, ali ni prišlo do izpada v električnem omrežju.
   Preverite napajalni kabel.
   Preverite varovalko.

  Kontrolna lučka DANGER (»NEVARNOST«) stalno sveti.
  Ta signal opozarja na okvaro fotocelic.  
   Preverite nastavitve fotocelic.
   Preverite napajanje fotocelic.
   Preverite prisotnost fotocelic v samodejnem načinu.
   Preverite, ali je napetost svetilke skladna z napajanjem
     (230 V ali 24 V pri uporabi sončne celice).

  Kontrolna lučka ON/OFF počasi utripa.
   Neustrezna moč – obrnite se na servis. 
   Prevelika obremenitev – premočan veter ali pretežka vrata.

  Kontrolna lučka ON/OFF hitro utripa.
   Pregretje pogona – počakajte, da se pogon ohladi.
   Kratki stik na vhodu ali izhodu pogona ali obeh pogonov – obrnite se na servis.

  Pogona M1 in M2 ne delujeta ali delujeta v napačni smeri.
   Preverite priključek na elektronski sistem.
   Preverite podaljšek med pogonoma.
   Preverite kable pogonov in jih po potrebi medsebojno zamenjajte (glejte stran 18).

  Domet daljinskega upravljalnika je prekratek.
   Preverite antenski kabel.
   Preverite baterijo oddajnika.
   Lahko je prišlo do motenj v okolju (električni drog, armiran zid in podobno).
   Treba je namestiti zunanjo anteno.

  Po zapiranju se vrata sama odprejo.
   Okovje, na katero je pripet pogon, nekoliko pomaknite v smeri od tečajev;   
     za to uporabite ovalne luknje.

  Po odpiranju se vrata sama zaprejo.
   Preverite kable pogonov (glejte stran 18).
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  Dodatna oprema - opis in priključitev

 Fotocelice    

 Fotocelice omogočajo ustavitev ali spremembo
 smeri premikanja vrat v primeru zaznave ovire.
 Namestimo lahko sestav fotocelic. Vsak sestav
 vsebuje:
 - oddajno fotocelico (TX),
 - sprejemno fotocelico (RX).

 Mesto pritrditve fotocelic
 Za lažje polaganje kablov sprejemno fotocelico
 namestite na tistem stebru, na katerem je nameščen
 pogon, opremljen z elektronsko napravo.

Pred priključitvijo fotocelic odstranite kabel
(mostiček) med kontaktoma 3 in 4 elektronskega modula.

 Shema kablov za priključitev sestava fotocelic

 Za napajanje iz sončne celice glejte stran 35

Za boljše delovanje fotocelic ju zaščitite s pokrovoma.

 Varnostna pravila
 Delovanje fotocelic preverjajte vsakih 6 mesecev. Za to med zapiranjem vrat z roko   
 pokrijte eno fotocelico. Vrata se ne bi smela zapreti.

RXTX

1 2 1 2 3 5

2            8 m

25 cm

 max. 20 cm
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  Dodatna oprema - opis in priključitev

 Akumulator za napajanje v sili     
 
 Te vrste oprema ni združljiva z napajanjem iz sončne celice.

 Dodatni akumulator omogoča delovanje vrat z nizko hitrostjo
 pri izpadu električne energije.
 Akumulator je vgrajen v elektronski modul pogona in je nanj
 neposredno priključen.

Pozor! Kabla akumulatorja ne
nameščajte nad virom napajanja.

 - Čas delovanja: 10 obratov v neprekinjenem načinu
  ali 24 ur, če so vrata v dobrem tehničnem stanju.
 - Optimalen čas polnjenja akumulatorja pred
  uporabo: 48 ur.
 - Življenjska doba akumulatorja: 3 leta.

Za zagotavljanje največje trajnosti
akumulatorja trikrat letno odklopite
napajanje vrat, da se med nekaj obrati

   pogon vrat napaja iz akumulatorja.

 Oranžna luč     

       Utripanje oranžne luči pomeni,
       da se vrata odpirajo ali 
zapirajo. 
       Luč začne utripati 2 sekundi 
       pred začetkom pomikanja 
vrat.

ON/OFF

AUTO

PROG

ON/OFF

AUTO

PROG

NE!◄
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  Dodatna oprema - opis in priključitev

 Ključno stikalo     

 Domofon     

 Te vrste oprema ni združljiva z napajanjem iz sončne celice.
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T1 C1 R1 V R3 T2 C2 R2 T3 C3 H P2 M P1 + H E   – V 

T1 C1 R1 V R3 T2 C2 R2 T3 C3 H P2 M P1 + H E   – V 

  Dodatna oprema - opis in priključitev

 Ožičena nadzorna plošča s kodo    

 Te vrste oprema ni združljiva z napajanjem iz sončne celice.



33

SL

  Dodatna oprema - opis in priključitev

 Stensko radijsko stikalo

 Radijska nadzorna plošča s kodo 

 
 Daljinski upravljalnik z dvema gumboma

 Daljinski upravljalnik s štirimi gumbi
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2            8 m

25 cm

 max. 20 cm

  Dodatna oprema - opis in priključitev

 Samostojna antena   

      
      Samostojna antena ima večji domet in
      lahko nadomesti ožičeno anteno. Anteno 
      namestite na zgornji del stebra in preverite,
      ali ni prekrita.
      Antena se priključi na elektronski modul:
     jedro kabla na kontakt 1,
     pleten ozemljitveni vodnik pa na kontakt 2.
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  Navodila za napajanje s sončno celico

Nastavljanje parametrov, programiranje in upravljanje pogona se izvajajo enako kot 
pri napajanju s tokom 230 V.

 Priključitev napajanja iz sončne celice

1. Kabel skozi uvodnico uvedite
 v električno omarico pogona.
2. Napajalni kabel iz sončne celice
 priključite na kontakt (akumulatorja).
3. Zaprite uvodnico.
 Preverite, ali je kabel pravilno blokiran,
 tako da ga potegnete.

+
-1

2
3

ON/OFF

AUTO

PROG

ON/OFF

AUTO

PROG

1

2

3

+
-

2
1
3

Elektronski
modul
pogona

Sončna 
celica
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 Dodatna oprema: fotocelice

 Shema priključitve sestava fotocelic

 Svetilka za razsvetljavo okolice vrat

RXTX

1 2 1 2 3 5

24 V - 25 W
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