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

4 kompleti

2 kompleta

8 kompletov

M8 x 40 mm 
lub M8 x 70 mm

M6 x 40 mm

M8 x 85 mm*

* Vijak z nizko polokroglo glavo je namenjen 
za namestitev vrat na jeklena stebra, velika 
70 mm × 70 mm. Če želite vrata namestiti 
na jeklena stebra, velika 100 mm × 100 mm, 
uporabite 8 kompletov vijakov z nizko polo-
kroglo glavo M8 × 120 mm.

2 SL – Navodila za namestitev in uporabo EASY WAY202

SL AVTOMATSKA DVORIŠČNA VRATA EASY WAY202



Uvod   4
Varnostna pravila 5
Pomembne informacije  6
Podatki o baterijah  6
Reciklaža in odstranjevanje odpadnih naprav  6
Skladnost s predpisi  6
Preprečevanje nevarnosti  6
Določitev nevarnih con  7

Predstavitev izdelka  8
Tehnični podatki  8
Mere in največja teža vratnih kril  9
Največji kot odpiranja  9
Mere pogonov in krmilnega modula  9

Priprava namestitve  10
Kontrolni seznam pred namestitvijo  10
Potrebno orodje  11
Predhodna namestitev električne napeljave  12
Napajanje iz električnega omrežja  12
Priprava spojnih elementov  13

Namestitev avtomatike  15
Priprava vrat  15

Električni priključki  19
Koraki   19
Položaj električne omarice na stebru 19

Namestitev krmilnega modula  20
Položaj električne omarice na stebru 20
Pritrditev električne omarice na steber 20
Priključitev antene  21

Priključitev pogonov  22
Priključitev dveh pogonov 22

Priključitev na električno omrežje 23

Zagon in standardna uporaba  25
Koraki   25
Pojasnitev simbolov  25
Programiranje daljinskih upravljalnikov 25
Delovanje daljinskih upravljalnikov  25
Vklop napajanja napeljave  26
Samodejno shranjevanje poti premikanja vrat  26
Nastavljanje načina mirovanja/pripravljenosti 
elektronskega krmilnega modula 27
Popolno odprtje in zaprtje vrat  27
Zaznavanje ovir 27
Usposabljanje uporabnikov  27

Napredne nastavitve  28
Odpiranje za prehod pešcev  28
Samodejno zapiranje  29
Izklop načina samodejnega zapiranja 30

Programiranje daljinskih  
upravljalnikov  31
Predstavitev daljinskih upravljalnikov  31
Dodajanje daljinskega upravljalnika  32
Brisanje daljinskih upravljalnikov  33

Ožičenje dodatkov 33
Fotocelici  33
Oranžna luč 34
Akumulator  35
Samostojna antena 35
Video domofon  36
Stikalo s ključem  36
Razsvetljava okolice 36
Napajanje iz sončne celice 36

Pomoč pri odpravljanju napak 37
Tehnična podpora  37
Menjava baterij daljinskega upravljalnika  37
Brisanje nastavitev  37
Blokiranje/odblokiranje pogonov  38
Diagnostyka  39

3SL – Navodila za namestitev in uporabo EASY WAY202

SL

Kazalo vsebine



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, proizvodna infrastruktura 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 izdelek EASY WAY 202.
Prosimo, da pred namestitvijo vrat natančno preberete ta navodila.

TEHNIČNA PODPORA:
DEŽURNA LINIJA: 0 801 377 199*
*Klic se obračunava kot krajevni klic.

EASY WAY 202 proizvaja Somfy za POLARGOS
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Varnostna pravila

Pred namestitvijo izdelka obvezno natančno preberite vse spodnje informacije. Dosledno 
upoštevajte vsa navodila. Navodila za uporabo shranite za celotno obdobje uporabe 
izdelka.
Neupoštevanje navodil za namestitev lahko povzroči resne telesne poškodbe ali gmotno 
škodo. POLARGOS za te vrste primere ne odgovarja.
Naprava ni namenjena za uporabo s strani oseb (vključno z otrokiz omejenimi fizičnimi 
čutnimi ali psihičnimi sposobnostmi in oseb, ki nimajo dovolj izkušenj ali znanja, razen če 
uporaba poteka pod nadzorom ali v skladu z navodili za uporabo izdelka, kar zagotovijo 
osebe, odgovorne za njihovo varnost.
Pazite, da se otroci ne igrajo s krmilnimi napravami. Oddajlnike za daljinsko upravljanje 
namestite zunaj dosega otrok.
Če uporabljate stikalo brez blokade***, preverite, ali so druge osebe v 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 ga je potrebno popraviti ali nastaviti.
Med čiščenjem in izvajanjem drugih vzdrževalnih del odklopite napajanje, če se naprava 
upravlja avtomatsko.
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 v zvezi s premikanjem gnanega dela med odpiranjem vrat 
(stisnjenje, prirezanje ali zagozditev).
Med odpiranjem opazujte vrata.
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 
uporabo katerega je potreben ključ.
Ohranite razdaljo 500 mm za vsakim krilom, ko so vrata popolnoma odprta.

PPOLARGOS s tem izjavlja, da je ta izdelek skladen z osnovnimi zahtevami in drugimi ustreznimi 
določbami direktive 1999/5/CE. Izjava o skladnosti je na voljo na spletnem naslovu www.polargos.pl
Izdelek je odobren za uporabo v Evropski uniji in Švici
*** Na primer: domofon, stikalo s ključem, plošča s številčno kodo itn.

Odpadne naprave in izrabljenih baterij ne odlagajte med gospodinjske odpadke. 
Uporabnik je dolžan vse odpadne elektronske in električne naprave odnesti v 
poseben zbirni center, ki zagotovi njihovo reciklažo. 
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Preprečevanje nevarnosti
 ▶ Določitev nevarnih con

 ▶ Podatki o baterijah

 ▶ Reciklaža in odstranjevanje odpadnih naprav

 ▶ Skladnost s predpisi

 OPOZORILO
Vsak mesec preverite:

-  napeljavo glede morebitnih sledi obrabe ali poškodb kablov in montažnih elementov;

-  ali pogonski stroj spremeni smer delovanja, ko vrata naletijo na oviro, veliko 50 mm, nameščeno v polovici višine 
vratnega krila.

Pogonskega stroja ne uporabljajte, če ga je treba popraviti ali nastaviti. Vrata v slabem splošnem tehničnem stanju 
je treba popraviti, ojačati ali celo zamenjati.
Pri vzdrževanju in popravilih uporabljajte izključno originalne dele.
Za kakršne koli tehnične, elektronske ali mehanske spremembe je potrebno soglasje oddelka za tehnično podporo 
POLARGOS.

Če je napeljava opremljena s fotocelicami in/ali oranžno lučjo, je treba optične dele fotocelic in rumeno luč redno 
čistiti.

  NEVARNOST
Baterije / gumbaste baterije / akumulatorji morajo biti vedno zunaj dosega otrok. Shranjujte jih zunaj dosega otrok. 
Obstaja nevarnost zaužitja teh elementov s strani otrok ali hišnih živali. Nevarnost smrti! Če se to vseeno zgodi, takoj 
pokličite zdravnika ali prizadeto osebo odpeljite v bolnišnico.

Pazite, da v baterijah ne pride do kratkega stika, jih ne mečite v ogenj in ne polnite. Obstaja nevarnost eksplozije.

 POLARGOS s tem izjavlja, da izdelek, opisan v teh navodilih, izpolnjuje osnovne zahteve veljavnih evropskih direktiv, 
zlasti Strojne direktive 2006/42/ES in Direktive o radijskih napravah 2014/53/ES, pod pogojem, da se uporablja  
v skladu z navodili.

Celotno besedilo izjave o skladnosti ES je na voljo na spletnem naslovu www.somfy.com/ce. Antoine CREZE, Vodja oddelka 
za skladnost s predpisi, Cluses.

Preden pošljete v reciklažo akumulator (če je bil nameščen), ga najprej odstranite iz pogonskega stroja.

 Odpadnih baterij iz daljinskih upravljalnikov in akumulatorja (če je nameščen), ne odlagajte skupaj z gospodinjskimi 
odpadki, ampak jih oddajte na posebno mesto za zbiranje odpadkov za reciklažo. 

Pogonskega stroja, ki se več ne uporablja, ne odlagajte skupaj z gospodinjskimi odpadki. Tak pogonski stroj je 
treba oddati distributerju ali na posebnem mestu za ločeno zbiranje odpadkov, določenem s strani občinskih oblasti.

Varnostna pravila

Zone 1
Zone 2 Zone 2

Zone 4 Zone 4

Zone 3Zone 3

Zone 5Cona 5

Cona 2Cona 2

Cona 4 Cona 4

Cona 1

Cona 3 Cona 3
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Varnostni ukrepi za preprečevanje tveganja

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

CONA 1
Nevarnost udara in stisnjenja

Rešitev:
Sistem zaznavanja  
ovir znotraj pogona.  
Fotocelici.

Rešitev:
Sistem zaznavanja  
ovir znotraj pogona.

Rešitev: 
Če je med spodnjim delov vratnih kril 
in tlemi prostor, nevaren za stopala, 
zagotovite razdaljo vsaj 12 cm ali pa 
manj kot 5 mm med spodnjim delom 
kril in tlemi.

Rešitev:
Sistem zaznavanja ovir znotraj pogona.
Če obstaja nevarnost ujetja uporabnika v 
prostoru med vratnimi krili in nepremičnimi 
elementi v okolici, zagotovite razdaljo vsaj 50 
cm med krili in nepremičnimi elementi.

Rešitev:
Če v napravi obstaja cona ureza:
-  zagotovite razdaljo vsaj 10 cm 

med krilom in stebrom/zidom
-  rob stebra prirežite tako, da ne 

prizadenete njegove konstrukcije.

CONA 3
Nevarnost udara

CONA 4
Nevarnost ujetja in stisnjenja

CONA 5
Nevarnost poškodbe  
stopal

CONA 2
Nevarnost stisnjenja in ureza rok 10 cm min

Prirez 
stebra

50 cm 
min

12 cm 
min.

5 mm
maks

Fotocelici
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Tehnični podatki

Tip  EASY WAY 202
Napajalna napetost 230 V~ / Solarna napeljava 24 V
Vrsta pogona 24 V

Moč pogona 120 W

Največja poraba energije (z razsvetljavo okolice vrat) 600 W
Poraba energije v načinu mirovanja 3 W (brez dodatkov)
Povprečno dnevno število ciklusov 20 ciklusov dnevno

10 ciklusov dnevno pri napajanju s solarno 
energijo

Čas odpiranja * vsaj 20 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 44
Vgrajen sprejemnik radijskih valov da
Daljinski upravljalniki:
• radijska frekvenca 433,42 MHz
• domet ≈ 30 m
• število nastavitev pomnilnika 16
Možni priključki:
• izhod za oranžno luč utripanje, 24 V, 10W
• izhod za razsvetljavo okolice, napajalna sponka največ 500 W (ob 230 V~)

največ 24 V - 25 W (ob solarni napeljavi)
• izhod za napajanje dodatne opreme 24 Vdc / 200 mA
• vhod za baterijo za napajanje v sili da (samo ob 230V)
• vhod za fotocelice da 
• vhod za krmiljenje – suhi kontakt da
• vgrajena antena da

Ta izdelek je namenjen za dvoriščna vrata ob enodružinskih hišah (opis sledi).

* Čas odpiranja se lahko razlikuje glede na parametre vrat.

Predstavitev izdelka
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 ▶ Mere in največja teža kril

 ▶ Omejevalnik odpiranja (ni priložen)

 ▶  Največji kot odpiranja 
(za standardne tečaje)

 ▶ Mere pogonov in krmilnega modula (mm)

Širina vsakega vratnega krila mora  
biti med 1 in „L”.

Pri nastavitvi kota odpiranja večjega od 95° 
obstaja nevarnost nepravilnega delovanja 
in poškodovanja elektronskih naprav.

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

 ▶  Največji kot odpiranja 
(za tečaje, pritrjene na stranico stebra)

•  Kot odpiranja vrat mora biti med 85° in 95°.
•  Kot odpiranja obeh vratnih kril mora biti enak.
•  Kot odpiranja je treba nastaviti s pomočjo omejevalnikov, pritrjenih na tla.
•  Omejevalniki niso priloženi izdelku. 

95o

95
o

95 o
Predstavitev izdelka

Motor se samodejno ustavi na notranjem omejevalniku.
Če želite vrata ustaviti prej, na tla namestite omejevalnik (ni priložen), tako da se krili 
ustavita na želenem mestu.
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Kontrolni seznam pred namestitvijo 

 •   Preverjanje stebrov 
Stebra morata biti široka vsaj 70 mm, sicer ju je treba ustrezno prilagoditi za zagotovitev pravilne 
pritrditve kotnega dela.

 •  Omejevalnika namestite tako, da dosežete želeni kot odpiranja vrat. Kot odpiranja mora biti med 85° in 
95°. Kot odpiranja obeh vratnih kril mora biti enak a=a’. Omejevalnik odpiranja ni priložen izdelku.

Omejevalnik odpiranja ni priložen.

Omejevalnik odprtja ni priložen izdelku

Priprava namestitve

Pritrdilni element

Prečna letev

Steber  
(kovinski ali betonski)

Omejevalnik 
odpiranja

 •  Kontrola vrat 
Vrata so v dobrem tehničnem stanju: odpirajo se in zapirajo brez težav, ne da bi bilo treba 
pri tem uporabiti večjo silo. 
Vrata so v vodoravnem položaju med celotnim postopkom premikanja. Odpirajo se 
navznotraj parcele.
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Namestitev omejevalnikov na 
tla je obvezna.

Namestitev omejevalnikov na drugem mestu, kot je to prikazano na sliki, lahko povzroči okvaro 
pogonov in delov vrat.



6,
5

7,
5

10
,5

13
10

Potrebno orodje

merilo svinčnik nož

vrtalnik

sponka

ravni ključ 13

ravni ključ 17

nasadni ključ 13 in 10

razvodnica

ravni izvijač

kladivo

klešče klešče za 
odstranjevanje  

izolacije

križni izvijač

vodna tehtnica

13

13

13

10

13

10

10,5 7,5 6,5

Priprava namestitve

17
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Predhodna namestitev električne napeljave

Napajanje iz električnega omrežja

 Za namestitev pogona vrat opravite naslednja dejanja:
•  Izvedite priključek električnega napajanja 230 V na enem od stebrov; priključek naj bo kar najbližje pogonu.
• Stebra medsebojno povežite s kablom 2 × 1 mm2 (ni priložen).  
Pred tem priskrbite razvodnico IP55 za zaščito priključka kabla pogona na podaljšek kabla krmilnega 
modula. Za kable, položene pod tlemi, priskrbite zaščito Orange ICT 0 25 mm.
Če kablov ni mogoče med stebroma položiti pod tlemi, izvedite zaščito kablov, ki bo zdržala težo vozil.

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( )

Priključek napajanja: kabli 3 × 1,5 mm2 za uporabo na prostem

Povezava 24 V med pogonoma: (2 × 1 mm2)

 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 (30 mA),
  •  nameščen v skladu z varnostnimi nrmami na področju elektičnih 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  

(v súlade s normou EN 60335-1).
Priporočamo namestitev prenapetostnega odvodnika (največja vrednost preostale napetosti je 2 kV).

1
2

Widok od 
strony 

posesji

Priprava namestitve

Pogled 
s strani  
parcele

Priključna omarica 
(ni priložena)

Elektronski  
modul

 Prečna letev

Fleksibilen zaščitni vodnik ICT (                            )kabel 2 × 1 mm2 med pogonoma
kabel 2 × 0,75 mm2 med fotocelicama
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Uporaba kablov s premerom, ki je manjši, kot je navedno v navodilih, lahko povzroči padec 
napetosti in posledično nepravilno delovanje motorjev.



Priprava spojnih elementov

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

II

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

I

L

L

POZOR: Pogled s strani parcele!

POZOR: Pogled s strani parcele!

P

P

LEVI STEBER  
70x70 mm

LEVI STEBER  
100x100 mm

LEVI SPOJNI ELEMENT

DESNI STEBER  
70x70 mm

DESNI STEBER
100x100 mm

DESNI SPOJNI ELEMENT

Priprava namestitve

POZOR: Pogled od zgoraj!

POZOR: Pogled od zgoraj!

STEBER 70x70

STEBER 100x100

STEBER 70x70

STEBER 100x100

8 KOMPLETOV

8 KOMPLETOV

LEVI SPOJNI ELEMENT DESNI SPOJNI ELEMENT
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l  V primeru         pri betonskih strebrih priskrbite 8 kompletov jeklenih 
sidrnih klinov ali zatičev – odvisno od materiala, iz katerega sta stebra 
izdelana. 

8 KOMPLETÓW

RAZLIČICA IIIA. – NAMESTITEV BREZ NIŠE

RAZLIČICA IIIB. – NAMESTITEV Z NIŠO

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.

Priprava namestitve

8 KOMPLETOV

8 KOMPLETOV

ali

ali

ali

ali

odvisno od  
mer stebra

odvisno od  
mer stebra
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Priprava vrat

Vratni krili morata biti v vodoravnem položaju.1

Določite položaj avtomatike.2

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

3

 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.

L L

Pogled  
s strani 
parcele

Pogled s strani 
parcele

Maksimalno 
pomaknjen 
čep

BETONSKI STEBER BREZ NIŠE BETONSKI STEBER Z NIŠO

odvisno od  
mer stebra

STEBER 100x100STEBER 70x70
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Avtomatiko približajte vratom in 
preverite, katere luknje na prečni letvi 
vrat sovpadajo z ovalnimi luknjami na 
okovju       in ga pritrdite skozi izbrani 
ovalni luknji.

V1

P LP LS pomočjo spone blokirajte položaj spojnih elementov          in        .4

5

Nato ob zaprtih vratih pritrdite spojni 
element na steber.

6

Pogled s strani 
parcele

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).

 

 

 

or

 

 

 

or
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SL

pritrdimo skozi 
ovalni luknji

pritrdimo  
skozi  
ovalni luknji

luknji na vratih

ali

 Namestitev avtomatike Namestitev avtomatike

Čep mora biti ob zaprtih vratih, ki se stikajo z omejevalnikom na tleh, maksimalno 
pomaknjen proti notranjemu omejevalniku.



Napravo namestite na ustrezno nameščene pritrdilne elemente.7

Ponovno preverite, ali so pritrdilni elementi ustrezno priviti na vrata in jih po potrebi nastavite.8

Odstranite napravo. Izberite eno luknjo v okovju, ki ne sovpada z navpično letvijo.
Na njenem mestu izvrtajte luknjo v prečni letvi s svedrom            . 
Nato s strani ulice s svedrom povečajte luknjo.
Namestite vijak z nizko polokroglo glavo M6 x 40 mm.

9
6,5

7,5

Pogled  
s strani  
parcele

 

 

 

or

 

 

 

or
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pritrdimo  
skozi  
ovalni luknji

 Namestitev avtomatike Namestitev avtomatike

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



 ▶ Namestitev elementa za pritrditev vrat        ali        .

Element za pritrditev vrat        ali    
pritrdite na pogonski čep. Zapnite 
deblokirni element        na pogonskem 
čepu, da blokirate čep.

12

Z vijakom        pritrdite deblokirni 
element        na element  
za pritrditev vrat        ali         .

11

C

D
V1 V2

C

D

V1 V2

D

Korake         -         ponovite na drugem vratnem krilu.13 1 12

V1 V2

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

 ▶  Položaj električne omarice na stebru. 
Omarico namestite na strani vira napajanja. 

• namestitev električne omarice na steber,

• pritrditev električne omarice na steber,

• priključitev dveh pogonov,

• priključitev antene,

• priključitev na električno omrežje ali na solarno celico.

Pogled  
s strani  
parcele
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 ▶  Položaj električne 
omarice na stebru.

  Omarico namestite na 
strani vira napajanja.

 ▶  Pritrditev električne 
omarice na steber.

 

 

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

  

  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).

126

70
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1

2



 ▶ Priključitev antene
  Za zagotavljanje  

optimalnega delovanja 
priporočamo, da antenski 
kabel namestite v omarico 
skozi kabelsko vodilo.

Nikoli ne prirezujte antenskega kabla.

ON/OFF

AUTO

PROG
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 ▶ Priključitev dveh pogonov
  Povezava med priključkoma in električno omarico mora biti izvedena pred priključitvijo 

omarice na električno omrežje.

  Na steber krila, ki se kot prvo odpre in zadnje zapre, je treba obvezno namestiti pogon M1.

  Pogon Ml poganja krilo, kot se kot prvo odpre in kot zadnje zapre.

Pogona priključite na način, prikazan v spodnji preglednici:

Kabel pogona priključite Na sponko

M1
moder 10

rjav 11

M2
moder 12

rjav 13

1

2

M1M2
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SL  Priključitev pogonov Priključitev na električno omrežje

Pogon Ml poganja krilo, ki:
 • ki se kot prvo odpre in kot zadnje zapre,
 • ki se odpre za prehod pešca skozi vrata.

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



Na kablu vrste 3 x 1,5 mm2, pripravite 2 vodnika na dolžini 4 cm (fazni in nevtralni).

1

2

3 Priključite fazo in nično točko. Potegnite kable zaradi preveritve, ali so pravilno blokirani.

Ozemljitveni kabel (zelen/rumen) bo potreben pri namestitvi nekaterih elementov dodatne opreme 
(razsvetljava 230 V, I. razred).

ON/OFF

AUTO

PROG

Kabel porinite skozi uvodnico.

Priključite ozemljitveni kabel.
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Zaradi varnostnih razlogov se ta dejanja smejo opravljati samo ob odklopljenem napajanju.
Uporabite kabel 3 x 1,5 mm2 za uporabo na prostem (najmanj vrste H07RN-F). Obvezno 
uporabite priloženo držalo za kabel. Preverite, ali vsi nizkonapetostni kabli zdržijo silo 100 N.
Preverite, ali se kabli niso premaknili zaradi uporabe tolikšne sile.

4 cm
Faza

Nevtralni
Napajalni kabel 230 V



 •  Fazni kabel in nevtralni kabel priključite na sponki 16 in 17 (rdeča etiketa „230 V”).

•  Na ozemljitveni kabel (rumen/zelen) priključite lestenčno sponko in jo namestite v krmilnem modulu.

4

 moder kabel nevtralen

 rdeč/rjav/črn kabel faza

 zelen/rumen kabel ozemljitev ON/OFF

AUTO

PROG

Obvezno upoštevajte navodila glede barv kablov.

Zatisnite uvodnico.

Potegnite kabel zaradi preveritve, ali je pravilno blokiran.
5
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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

NevtralniFaza

Zagon in standardna uporaba

sliko št. 1

Glejte zgornjo sliko št. 1



 ▶ Programiranje daljinskih upravljalnikov.
  Preden začnete nastavljati parametre naprave, preverite, ali kontrolni lučki ON/OFF in PROG 

svetita, kontrolna lučka  DANGER (NEVARNOST) je pa 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 za prehod pešcev ali popolno 
odpiranje

  Odpiranje samo enega krila za prehod pešcev 
s kratkim pritiskom gumba na daljinskem 
upravljalniku. 

  Popolno odpiranje obeh kril z daljšim pritiskom 
gumba na daljinskem upravljalniku.

Kratek pritisk
manj kot 0,5 sekunde

Daljši pritisk
nad 0,5 sekunde

Kontrolna lučka sveti

Kontrolna lučka utripa

 ▶ Koraki

 ▶ Pojasnitev simbolov

• pojasnitev simbolov,

• programiranje daljinskih upravljalnikov,

• shranjevanje poti premikanja vrat,

• nastavljanje avtomatskega načina,

• preklapljanje med avtomatskim in sekvenčnim načinom,

• potrditev nastavitev.
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Daljinski upravljalniki, priloženi kompletu, niso programirani.
Daljinski upravljalnik je treba programirati,  
glejte točko 31-32 - Programiranje daljinskih upravljalnikov

Ne ustavljajte premikajočih se vrat (popolno odpiranje/zapiranje). Če se premikajoča 
vrata ustavijo, se bo postopek shranjevanja poti premikanja samodejno ponovno začel 
ob ponovnem odpiranju.

OPOZORILO
Po končani nastavitvi obvezno preverite, ali je sistem zaznavanja ovir skladen s specifikacijo, 
navedeno v prilogi A k normi EN 12 453.

 ▶ Vklop napajanja naprave
 Kontrolna lučka  utripa (dvakrat).
 Pogon je pod napetostjo in v čakanju na samodejno shranjevanje.
 Če kontrolna lučka  ne sveti ali je število utripov drugačno od pričakovanega, glejte poglavje „Diagnostika”.

 ▶  Samodejno shranjevanje poti premikanja vrat
 Preverite, ali je naprava pod napetostjo: kontrolna lučka utripa (dvakrat).

Pritisnite gumb 1 na daljinskem upravljalniku za 
POPOLNO odprtje vrat. Vratni krili se odpreta eno 
za drugim.

Ko so vrata popolnoma odprta, ponovno pritisnite 
gumb 1 na daljinskem upravljalniku za POPOLNO 
zaprtje vrat.

Pritisnite gumb 1 na daljinskem upravljalniku, za 
POPOLNO odprtje vrat. Vratni krili se odpreta z 
neznatno razliko v času odpiranja.

Ko so vrata popolnoma odprta, ponovno pritisnite 
gumb 1 na daljinskem upravljalniku za popolno 
ZAPIRANJE vrat.
Ko so vrata popolnoma zaprta, bi morala 
kontrolna lučka  krmilnega modula 
SVETITI NEPREKINJENO.

2

3

4

1

Če kontrolna lučka  utripa, ponovno izvedite postopek samodejnega shranjevanja poti 
premikanja vratnih kril (4 popolna odprtja in zaprtja).
Če kontrolna lučka  še vedno utripa, glejte poglavje „Diagnostika” na strani 39.
Če se vrata po dokončanem zapiranju ponovno odprejo, razrahljajte in nekoliko pomaknite 
držala vratnih kril v smeri sredine vrat.
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Daljinski upravljalniki, priloženi kompletu,  
niso programirani.
Daljinski upravljalnik je treba programirati,  
glejte točko 31-32 - Programiranje daljinskih  
upravljalnikov

Za preveritev, ali se pogon napaja, in za prikaz/spremembo nastavitev pritisnite in pridržite za 2 
sekundi gumb , in tako modul preklopite v način pripravljenosti. Elektronski modul krmiljenja 
po 5 minutah nedejavnosti samodejno preide v stanje mirovanja.

Če sistem zazna oviro (delovanje netipične sile na pogonski stroj):
• med odpiranjem vrat, se vrata ustavijo.
• med zapiranjem vrat, se vrata ustavijo in ponovno odprejo.

Vse uporabnike obvezno seznanite s pravili popolnoma varne uporabe vrat z elektronskim 
pogonom (standardna uporaba in način odblokiranja) in opravljajte obvezne redne preglede.

 ▶ Nastavljanje načina mirovanja/pripravljenosti elektronskega modula krmiljenja

 ▶ Popolno odprtje in zaprtje vrat

 ▶ Zaznavanje ovir

 ▶ Usposabljanje uporabnikov

Vrata so zaprta pritisnite gumb 1 na daljinskem 
upravljalniku za popolno odprtje vrat.

Vrata se premikajo: pritisnite gumb 1 na daljinskem 
upravljalniku za ustavitev vrat.

Vrata so odprta: pritisnite gumb 1 na daljinskem 
upravljalniku za zaprtje vrat.
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Po končanem samodejnem shranjevanju elektronski modul krmiljenja po 5 minutah 
nedejavnosti samodejno preide v stanje mirovanja zaradi prihranka energije. 
V stanju mirovanja nobena kontrolna lučka ne sveti.

Gumb 1

STOP

STOP

STOP



Odpiranje za prehod pešcev

 ▶ Izklop načina odpiranja za prehod pešcev
Z gumbom, za katerega želite onemogočiti način odpiranja za prehod pešcev, ponovite 
postopek „Vklop načina odpiranja za prehod pešcev”. Kontrolna lučka  zasveti in nato ugasne.  
Način odpiranja za prehod pešcev je zdaj aktiviran v tem gumbu

 ▶ Delovanje načina odpiranja za prehod pešcev

 ▶ Vklop načina odpiranja za prehod pešcev

Odpiranje za prehod pešcev (pogon M1) se 
sproži s pritiskom na aktivirani gumb.

Za ustavitev vrat je treba ponovno pritisniti 
aktivirani gumb.

Za zaprtje vrat ponovno pritisnite aktivirani 
gumb.

Pritisnite in pridržite za 
2 sekundi gumb  na 
elektronskem modulu 
krmiljenja.
Kontrolna lučka  zasveti.

Daljinski upravljalnik 
približajte tarči 
elektronskega modula 
krmiljenja.

Pritisnite gumb 2 na daljinskem 
upravljalniku.
Kontrolni lučki RADIO in  zasvetijo 
in nato ugasnejo.
Možnost odpiranja za prehod 
pešcev je zdaj aktivirana v tem 
gumbu.

1 2 3
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STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

Gumb 1 daljinskih upravljalnikov z 2 ali 4 gumbi ne more biti programiran za upravljanje odpiranja 
vrat za prehod pešcev.
Za več informacij glejte »Predstavitev daljinskih upravljalnikov na strani 31.

Za preveritev delovanja načina odpiranja za prehod pešcev se oddaljite od elektronskega modula 
krmiljenja.

>2s



Samodejno zapiranje

 ▶ Delovanje načina samodejnega zapiranja
Vrata se zaprejo po 30 sekundah ali po 5 sekundah v primeru zaznave prehoda med fotocelicama.
Samodejno zapiranje vrat se lahko prekine s pritiskom gumba 1 na daljinskem upravljalniku. Za zaprtje vrat 
ponovno pritisnite gumb 1 na daljinskem upravljalniku.

 ▶ Vklop načina samodejnega zapiranja

Možnost samodejnega zapiranja je lahko vklopljena samo, če sta fotocelici priključeni in če 
ju prepozna elektronski modul krmiljenja pogona.

1

4 5

2 3

Pritisnite in pridržite za 
2 sekundi gumb  na 
elektronskem modulu 
krmiljenja.  
Kontrolna lučka   
zasveti.

Pritisnite in pridržite gumb 2 na daljinskem 
upravljalniku, dokler kontrolna lučka   
ne ugasne in nato zasveti neprekinjeno.

Po sprostitvi gumba 2, kontrolna lučka  
 utripa; pritisnite dvakrat gumb 1 na 

daljinskem upravljalniku.
Kontrolna lučka  sveti naprej.
Možnost samodejnega zapiranja je zdaj 
vklopljena.

Daljinski upravljalnik 
približajte tarči 
elektronskega modula 
krmiljenja.

Pritisnite in pridržite gumb 1 na daljinskem 
upravljalniku, dokler kontrolna lučka   
ne začne utripati.
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>2s

x2

Po zaključku
3. stopnja, lahko
narediti več

faze v oddaljenem 
načinu (brez 
namestitve daljinskega 
upravljalnika
na ščitnici).

2



1

4 5 6

2 3

Pritisnite in pridržite za  
2 sekundi gumb   
na elektronskem modulu 
krmiljenja. 
Kontrolna lučka    zasveti.

Daljinski upravljalnik  
približajte tarči  
elektronskega modula 
krmiljenja.

Pritisnite 
dvakrat gumb 
1 na daljinskem 
upravljalniku.

Kontrolna lučka   
ne sveti.
Možnost 
samodejnega 
zapiranja je zdaj 
izklopljena.

Pritisnite gumb 2 na daljinskem upravljalniku. 
Kontrolna lučka  utripa.

Pritisnite in pridržite gumb 1 
na daljinskem upravljalniku, 
dokler kontrolna lučka   
ne začne utripati.

 ▶ Izklop načina samodejnega zapiranja
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 Napredne nastavitve Programiranje daljinskih upravljalnikov 



Predstavitev daljinskih upravljalnikov

Daljinski upravljalniki RTS Somfy lahko, odvisno od nastavitev, 
upravljajo:
• popolno odpiranje vrat,
• odpiranje vrat za prehod pešcev,
•  drugo opremo Somfy RTS (kot je npr. pogon garažnih vrat, 

roleta itn.).

 ▶ Načini programiranja daljinskega upravljalnika z dvema gumboma

 ▶ Načini programiranja daljinskega upravljalnika s štirimi gumbi

Gumb 1 Gumb 2

Način 1 Popolno odprtje Odprtje za prehod pešcev ali drug avtomatski 
mehanizem Somfy RTS

Način 2 Druga oprema Somfy RTS Popolno odprtje

Gumb 1 Gumb 2 Gumb 3 Gumb 4

Način 1 Popolno odprtje Odpiranje za prehod 
pešcev ali drug 
avtomatski mehanizem 
Somfy RTS

Druga avtomatska 
oprema Somfy RTS

Druga avtomatska 
oprema Somfy RTS

Način 2 Druga avtomatska 
oprema Somfy RTS

Popolno odprtje Odpiranje za prehod 
pešcev ali drug 
avtomatski mehanizem 
Somfy RTS

Druga avtomatska 
oprema Somfy RTS

Način 3 Druga avtomatska 
oprema Somfy RTS

Druga avtomatska 
oprema Somfy RTS

Popolno odprtje Odpiranje za prehod 
pešcev ali drug 
avtomatski mehanizem 
Somfy RTS

Način 4 Druga avtomatska 
oprema Somfy RTS

Druga avtomatska 
oprema Somfy RTS

Druga avtomatska 
oprema Somfy RTS

Popolno odprtje
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3 4

1 2

1 2

Daljinski 
upravljalnik 

z dvema 
gumboma

3 4

1 2

1 2

Daljinski 
upravljalnik s 
štirimi gumbi

V pomnijlniku lahko shranimo do 16 krmilnih točk (daljinski upravljalniki, druge točke 
radijskega upravljanja).
Če v pomnilniku shranimo 17. krmilno točko, se prva shranjena točka samodejno izbriše.

Če želimo programirati način odpiranja za prehod pešcev, ga moramo programirati v 
nasljednjem gumbu za gumbom, ki sproži popolno odpiranje (npr.: način popolnega 
odpiranja se sproži z gumbom 2, način odpiranja za prehod pešcev pa z gumbom 3).
Načina odpiranja za prehod pešcev ni možno programirati v gumbu 1 na daljinskem 
upravljalniku.

Programiranje daljinskih upravljalnikov 



Dodajanje daljinskega upravljalnika

Brisanje daljinskih upravljalnikov – glejte stran 37-38

 ▶ Način uporabe daljinskega upravljalnika s tremi gumbi

Odpiranje  Za popolno odpiranje vrat pritisnite gumb »Gor« na daljinskem upravljalniku.
.

Stop  Za ustavitev vrat med premikanjem pritisnite sredinski gumb na daljinskem 
upravljalniku.

Zapiranje  Za zapiranje vrat pritisnite gumb »Dol« na daljinskem upravljalniku.

 ▶ Daljinski upravljalnik z dvema ali s štirimi gumbi

 ▶ Daljinski upravljalnik s tremi gumbi

1

1

2

2

3

3

Pritisnite in pridržite za 2 sekundi 
gumb  na elektronskem 
modulu krmiljenja. 
Kontrolna lučka  zasveti.

Pritisnite in pridržite za 2 sekundi 
gumb  na elektronskem 
modulu krmiljenja. 
Kontrolna lučka  zasveti.

Nov daljinski upravljalnik, 
ki ga želite programirati, 
približajte tarči 
elektronskega modula 
krmiljenja.

Nov daljinski upravljalnik, ki ga 
želite programirati, približajte 
tarči elektronskega modula 
krmiljenja.

Kratko pritisnite gumb, ki ga želite progra-
mirati na daljinskem upravljalniku. Kontrolna 
lučka „RADIO” zasveti in nato ugasne, ko je 
gumb na daljinskem upravljalniku sproščen.
Način popolnega odpiranja je zdaj progra-
miran v tem gumbu.

Kratko pritisnite gumb, ki ga želite progra-
mirati na daljinskem upravljalniku. Kontrolna 
lučka »RADIO« zasveti in nato ugasne, ko je 
gumb na daljinskem upravljalniku sproščen.  
Daljinski upravljalnik je zdaj shranjen v 
pomnilniku.
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Daljinski upravljalnik s tremi gumbi ni primeren za spreminjanje nastavitev pogona.

>2s

x2

>2s

x2

<0,5s <0,5s

Ožičenje dodatkov



Fotocelici 

Zaradi varnostnih razlogov spodaj opisana dejanja opravljajte samo ob odklopljenem napajanju.

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

Fotocelici omogočata ustavitev ali spremembo smeri premikanja vrat v primeru 
zaznave ovire.
Namestiti je treba komplet fotocelic, ki vsebuje:
• oddajno fotocelico (TX),
• sprejemno fotocelico (RX).

 ▶ l Položaj fotocelic
  Za lažje polaganje kablov sprejemno fotocelico 

namestite na tistem stebru, na katerem je 
nameščen pogon, opremljen z elektronsko 
napravo.

2            8 m

25 cm

 max. 20 cm
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Priporočamo, da samodejno shranjevanje poti premikanja vrat izvedete pred  
priključitvijo dodatkov (fotocelic, oranžne luči itn.).



Oranžna luč (opcija)

Žarnica NAJVEČ 10 W – 24 V. Uporaba žarnice 
z močjo nad 10 W – 24 W lahko povzroči 
nepravilno delovanje pogonov.

 ▶ Namestitev
Po priključitvi kablov na fotocelici izvedite naslednja 
dejanja:
 •  vklopite napajanje pogona,
 •  sprožite način odpiranja in zapiranja vrat; ko se 

vrata ustavijo, elektronski krmilni modul prepozna 
fotocelici.

 ▶ Delovanje z uporabo fotocelic
Če se med zapiranjem fotocelici zaslonita, se vrata 
ustavijo in začnejo ponovno odpirati.

 ▶ Odstranitev fotocelic
Po odstranitvi fotocelic ponovno vklopite napajanje pogona in nato izvedite postopek  
„Vklop samodejnega zapiranja”, opisan na strani 30.

 ▶  Delovanje oranžne luči
Oranžna luč utripa, kadar se vrata premikajo.
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Za ta pogonski stroj ni možno ožičenje dveh kompletov fotocelic.

TX

1 2 1 2 3 5

RX

B
U

S
B

U
S

33
44



Akumulator (opcija)

Samostojna antena (opcija)

Ta dodatna oprema ni združljiva z napajanjem iz sončne celice.

Antena se priključi na sponki 1 in 2 (modra nalepka 
„ANT”) krmilnega modula: jedro kabla na sponko 1, 
pleten ozemljitveni vodnik pa na sponko 2.

Dodatni akumulator omogoča delovanje vrat z nizko hitrostjo 
pri izpadu električne energije.

Akumulator je vgrajen v elektronski modul pogona in je nanj 
neposredno priključen.
•  Čas delovanja: 10 ciklusov 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 ciklusi obrati pogon vrat 
napaja iz akumulatorja.

 ▶ Akumulator za napajanje v sili

ON/OFF

AUTO

PROG

ON/OFF

AUTO

PROG

NE!◄

Kabel akumulatorja ne sme biti nad virom  
napajanja z električno energijo.
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Za podaljšanje časa delovanja akumulatorja se žični krmilni sistemi odklopijo; upravljanje 
vrat omogočajo samo daljinski upravljalniki in radijski oddajniki.

Samostojna antena ima večji domet in lahko 
nadomesti ožičeno anteno. Anteno namestite 
na zgornji del stebra in preverite, ali ni 
prekrita.



Video domofon (opcija)

Stikalo z ključem (opcija)

Razsvetljava okolice (opcija)

Napajanje iz sončne celice (opcija)

Ta dodatna oprema ni združljiva z napajanjem iz 
sončne celice.
Priključite samo eno prosto potenciala sponko 
brez napajanja.

Ta dodatna oprema ni združljiva z napajanjem iz 
sončne celice.

Ta dodatna oprema ni združljiva z napajanjem iz 
sončne celice. Za razsvetljavo oklice uporabljajte 
izključno halogenske svetilke ali žarnice z največjo 
močjo 500 W.

Ko je pogon priključen na sončno celico, ga 
nikoli ne priključujte na omrežje 230 V, sicer 
lahko pride do okvare elektronskega modula 
pogona.

 ▶ Delovanje razsvetljave okolice
Razsvetljava okolice se prižge, kadar zaženemo 
pogon. Luč ugasne samodejno po preteku 1 minute in 
30 sekund od ustavitve vrat.

Ko je pogon priključen na sončno celico:
 •  vrata lahko upravljate samo s pomočjo 

daljinskih upravljalnikov in radijskih oddajnikov 
(upravljanje s pomočjo žičnih naprav je izklopljeno),

 •  dodatna žična zaščitna oprema (fotocelici, oranžna svetloba) ostane vklopljena.
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NC COM NO

Pomoč pri odpravljanju napak



Tehnična podpora

Menjava baterij daljinskega upravljalnika

Brisanje nastavitev

Med čiščenjem, vzdrževanjem in menjavo delov mora biti pogonska naprava odklopljena 
od vira napajanja.

Če napaka šte vedno ni odpravljena ali v primeru druge težave ali vprašanj v zvezi s pogonsko napravo, obiščite 
spletno stran 
www.polargos.pl

Življenjska doba baterij znaša običajno 2 leti.

Pritisnite in pridržite za 
2 sekundi gumb  na 
elektronskem modulu 
krmiljenja. Kontrolna 
lučka   zasveti.

Daljinski upravljalnik 
približajte tarči 
elektronskega modula 
krmiljenja.

Pritisnite in pridržite 
gumb 1 na daljinskem 
upravljalniku, dokler 
kontrolna lučka    
ne začne utripati.

Pritisnite enkrat 
gumb 1 na daljinskem 
upravljalniku.
Kontrolna lučka 
„RESET” utripa.

1 2 3 4

Kdaj je treba brisati nastavitve?
•  Po shranitvi poti premikanja vrat ob spremembi položaja omejevalnika odpiranja ali spremembi 

kablov, priključenih na pogona.
•  Če se vrata ponovno naključno odprejo med običajno uporabo.
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Pomoč pri odpravljanju napak



Blokiranje/odblokiranje pogonov

Pritisnite in pridržite gumb 2 na daljinskem upravljalniku, 
dokler kontrolna lučka „RESET” ne zasveti.

Odblokiranje pogonov
Odpnite deblokirni del in nato odstranite aktuator iz dela, 
na katerega je pritrjeno vratno krilo.

V primeru električne okvare lahko odblokiramo pogona in vrata premaknemo ročno.

Kontrolna lučka  utripa dvakrat (glejte „Samodejno 
shranjevanje poti premikanja vrat” na strani 28).

Pritisnite in pridržite gumb 2 na daljinskem  
upravljalniku, dokler vse kontrolne lučke ne zasvetijo.

Blokiranje pogonov
Namestite akutator. Deblokirni del zapnite na pogonski 
gredi in tako blokirajte gred.

Za izbris nastavitev* Za izbris nastavitev* in daljinskih upravljalnikov / 
krmilnih točk, shranjenih v pomnilniku

1

5

7

2

6
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Diagnostika

DIAGNOSTIKA ODPRAVLJANJE NAPAK

Pogona se ne odzivata 
na ukaze daljinskega 
upravljalnika

Omejen domet daljinskega upravljalnika -  Preverite baterijo daljinskega upravljalnika 
(glej točko Menjava baterije daljinskega 
upravljalnika).

-  Preverite anteno elektronskega modula 
(kable, namestitev – glejte stran 21).

-  Preverite, ali noben predmet ne povzroča 
motenj v širjenju radijskih valov (električni 
drog, armirani zid itn.). V takšnem primeru 
priskrbite zunanjo anten .

Daljinski upravljalnik ni shranjen  
v pomnilniku

Daljinski upravljalnik shranite v pomnilnik 
(glejte stran 32)

Pogoni nepravilno priključeni Preverite žice pogona  
(glejte stran 12).

Kontrolna lučka  
krmilnega modula ne 
sveti

Elektronski krmilni modul je v načinu 
pripravljenosti

Pritisnite in pridržite za 2 sekundi  
gumb , da aktivirate elektronski krmilni 
modul.

Elektronski krmilni modul se ne napaja - Preverite napajanje iz omrežja.
- Preverite napajalni kabel.

Kontrolna lučka  krmilnega modula utripa:
1utrip Delovanje z napajanjem iz zasilnega 

akumulatorja
Preverite napajanje iz omrežja.

2 utripa Pogon je v načinu čakanja na samodejno 
shranjevanje

Izvedite postopek samodejnega shranjevanja 
poti premikanja vrat (glejte stran 26).

3 utripi Okvarjeni fotocelici -  Preverite, ali med fotocelicama ni ovire.
- Preverite nastavitve fotocelic.
- Preverite ožičenje fotocelic (glejte stran 34).
-  Če sta bili fotocelici namenoma odklopljeni, 

izvedite postopek »Izklop samodejnega 
zapiranja«, opisan na strani 30.

4 utripi Stalno vklopljeno upravljanje „START” 
elektronskega modula (sponki 5-6)

Preverite dodatno opremo, priključeno na 
sponki „START” elektronskega modula.

5 utripov Izklopljena termična zaščita 
elektronskega modula

Počakajte, da se elektronski modul ohladi, 
vse dokler kontrolna lučka  ne začne spet 
svetiti neprekinjeno.

6 utripov Kratki stik v področju »BUS« 
elektronskega modula (sponki 3-4)

Preverite dodatno opremo, priključeno na 
sponki „BUS” elektronskega modula.

Kratki stik v področju »24 V« 
elektronskega modula (sponki 7-9)

Preverite dodatno opremo, priključeno na 
sponki „24 V” elektronskega modula.

Kratki stik v področju »oranžna luč« 
elektronskega modula (sponki 8-9)

Preverite ožičenje oranžne luči  
(glejte stran 34).

Kratki stik v področju pogona Preverite ožičenje pogonov (glejte stran 12).
7 utripov Okvara elektronike Skontaktować się z działem pomocy 

technicznej Somfy.
Vrata se po končanem 
zapiranju ponovno 
odprejo.

Razrahljajte in nekoliko pomaknite držala 
vratnih kril v smeri sredine vrat.
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