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Brangus Pirkėjau,  
dėkojame, kad nusprendėte pasirinkti kokybišką mūsų 
bendrovėje pagamintą gaminį.

1 Apie šią instrukciją
Ši instrukcija yra originali naudojimo instrukcija 
pagal EB direktyvą 2006 / 42 / EB.
Šioje instrukcijoje pateikiama svarbios informacijos 
apie gaminį.
▶ Perskaitykite šią instrukciją atidžiai ir iki galo.
▶ Atkreipkite dėmesį į nurodymus. Svarbiausia 

laikykitės visų saugos ir įspėjamųjų nurodymų.
▶ Rūpestingai saugokite šią instrukciją.
▶ Įsitikinkite, kad instrukcija bus galima bet kada 

pasinaudoti ir ją galės perskaityti gaminio  
naudotojas.

1 .1 Papildomai taikomi dokumentai
Galutiniam vartotojui apie vartų pavaros saugų 
naudojimą ir priežiūrą turi būti pateikiami šie  
dokumentai:
• Ši instrukcija.
• Pridedama tikrinimų knyga. 
• Garažo vartų instrukcija.

1 .2 Naudojami įspėjamieji nurodymai

  Bendrasis įspėjamasis ženklas žymi pavojų, 
dėl kurio galima patirti sužalojimų arba žūti . 
Tekstinėje dalyje bendrasis įspėjamasis ženklas  
naudojamas kartu nurodant toliau aprašytus įspėjimo 
lygius. Paveikslėliuose papildomai pateikiami duo-
menys apie tekstinėje dalyje esančius paaiškinimus.

  PAVOJUS
Nurodo pavojų, dėl kurio galima tiesiogiai patirti 
sunkių arba mirtinų sužalojimų.

  ĮSPĖJIMAS
Nurodo pavojų, dėl kurio galima žūti arba patirti 
sunkių sužalojimų.

  PERSPĖJIMAS
Nurodo pavojų, dėl kurio galima patirti lengvų arba 
vidutinio sunkumo sužalojimų.

DĖMESIO
Nurodo pavojų, dėl kurio gaminys gali būti 
pažeistas arba sugadintas.

1 .3 Naudojamos sąvokos

Laikymo atidarius trukmė
Laukimo laikas vykstant automatiniam užsidarymui, 
kol vartai užsidaro iš galinės savo padėties  
„Vartai atidaryti“ arba „Dalinis atidarymas“.

Automatinis užsidarymas
Pasibaigus nustatytai laikymo atidarius trukmei ir  
pirminio įspėjimo laikui, vartai iš savo galinės padėties 
„Vartai atidaryti“ arba „Dalinis atidarymas“ užsidaro 
automatiškai.

DIL jungiklis
Ant valdymo sistemos elektroninės plokštės esantis 
jungiklis, skirtas valdymui reguliuoti.

Impulsų sekos valdiklis
Užprogramuotas radijo ryšio kodas „Impulsas“ arba 
mygtukas aktyvina impulsų sekos valdiklį. Kiekvieną 
kartą spustelėjus mygtuką vartai pradeda judėti 
priešinga kryptimi, nei jie judėjo prieš tai, arba sustoja.

Mokomosios eigos
Vartų eigos, kurioms vykstant užprogramuojami 
pavaros:

– Eigos keliai
– Jėgos, kurių reikia vartams perstumti.

Vėdinimas
Vėdinant viršutinė plokštelė nulenkiama žemyn arba 
durys yra šiek tiek pakeliamos, kad oras galėtų cirkuli-
uoti.

normalusis režimas
Normalusis režimas yra vartų eiga su 
užprogramuotomis atkarpomis ir jėgomis.

Judėjimas į pradinę padėtį
Vartų eiga mažesniu greičiu į savo galinę padėtį  
„Vartai atidaryti“, kad būtų nustatyta pradinė padėtis.

Apsauginė grįžtamoji eiga / reversavimas
Vartų judėjimas priešinga kryptimi, jei suveikia saugos 
įtaisas arba jėgos ribotuvas.

Reversavimo riba
Reversavimo riba yra netoli vartų galinės padėties 
„Vartai uždaryti“. Jei suveikia saugos įtaisas, vartai 
pradeda judėti priešinga kryptimi (apsauginė grįžtamoji 
eiga). Šis veiksmas nevyksta ties reversavimo riba.

Lėtoji eiga
Sritis, kurioje vartai juda labai lėtai, kad švelniai 
priartėtų prie galinės padėties.
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Dalinis atidarymas
Atskirai reguliuojamas antrasis atidarymo aukštis.

Skirtasis laikas
Apibrėžtas laikotarpis, per kurį turi būti atliktas 
veiksmas, pvz., suprogramuotas radijo ryšys arba 
aktyvinta funkcija. Jei per šį laikotarpį jokių veiksmų 
neatliekama, automatiškai perjungiamas pavaros 
darbo režimas.

Vartų sistema
Vartai su susijusia pavara.

Šiluminės apkrovos veikiami vartai
Vartai, kurie, pvz., yra įmontuoti pietinėje pusėje ir  
taip veikiami didesnės saulės spinduliuotės. Šie vartai 
gali išsiplėsti ir, atsižvelgiant į aplinkybes, gali prireikti 
daugiau laisvos vietos po lubomis.

Judėjimo atstumas
Atstumas, kurį vartai įveikia nuo savo galinės padėties 
„Vartai atidaryti“ iki galinės padėties „Vartai uždaryti“.

Pirminio įspėjimo laikas
L aikas tarp nurodymo judėti (impulso) ir vartų judėjimo 
pradžios.

Gamyklinių parametrų atkūrimas
Vietoje užprogramuotų reikšmių nustatoma būsena 
pristatant / gamyklinis nustatymas.

1 .4 Naudojami simboliai
Paveikslėliuose parodyta, kaip montuoti pavarą  
segmentiniuose vartuose. Jei plokštuminių atverčiamų 
vartų montavimas skiriasi, tai parodyta papildomais 
paveikslėliais. Ženklinimui prie paveikslėlių numera-
cijos priskiriamos šios raidės:

a = segmentiniai 
vartai

b = plokštuminiai 
atverčiami vartai

Visi matmenys paveikslėliuose nurodyti [mm].

Simboliai
Svarbi nuoroda, norint išvengti žalos 
asmenims arba daiktams

Leistinas išdėstymas arba veiksmas

Neleistinas išdėstymas arba veiksmas

Didelės jėgos sąnaudos

Mažos jėgos sąnaudos

Patikra

Įtampos tiekimo sutrikimas

Įtampos tiekimo atnaujinimas

Atkreipkite dėmesį į eigos lengvumą

Naudokite apsaugines pirštines

Gamyklinis nustatymas
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1 .5 Naudojami sutrumpinimai

Spalvų kodai įvadams, laidams ir konstrukcijos 
dalims
Laidų ir gyslų ženklinimo bei konstrukcinių elementų 
spalvų kodai atitinka tarptautinius spalvų kodus 
pagal IEC 60757:
WH Balta BK Juoda
BN Ruda BU Mėlyna
GN Žalia OG Oranžinė
YE Geltona RD / BU Raudona / mėlyna
Prekių pavadinimai
HSE 4 BiSecur 4 mygtukų rankinis siųstuvas
ESE-BiSecur Dvikryptis imtuvas
IT 1b-1 Vidinis jungiklis su apšviestu 

impulso mygtuku
IT 3b-1 / PB 3 Vidinis jungiklis su apšviestu 

impulso mygtuku, papildomais  
mygtukais šviesai įjungti / išjungti  
ir pavarai blokuoti / atlaisvinti

EL 101 / EL 301 Vienakryptis šviesos barjeras
HOR 1-HCP Papildoma relė
UAP 1-HCP Universalioji adapterio elektroninė 

plokštė
SLK Šviesos diodų signalinė lemputė, 

geltona
SKS Uždarymo briaunų saugiklio  

prijungimo blokas
STK Durų vartuose kontaktas
VL Anksčiau suveikiančio šviesos  

barjero prijungimo blokas
HNA 18-4 Avarinis akumuliatorius

2   Saugos nurodymai
DĖMESIO: 
SVARBŪS SAUGOS NURODYMAI.
NORINT UŽTIKRINTI ASMENŲ SAUGĄ, REIKIA  
LAIKYTIS ŠIŲ NURODYMŲ. ŠIUOS NURODYMUS 
BŪTINA SAUGOTI.
Čia esančioms nedatuotoms nuorodoms į  
standartus, direktyvas galioja paskutinė publikuota 
redakcija, įskaitant pakeitimus .

2 .1 Naudojimas pagal paskirtį
Garažo vartų pavara yra suprojektuota veikti impulsiniu 
režimu su spyruoklėmis subalansuotais ir svoriu  
subalansuotais garažo vartais. Pavarą leidžiama  
naudoti tik privatiems / ne komerciniams tikslams.
Laikykitės gamintojo pateikiamų duomenų dėl  
vartų ir pavaros suderinimo. Kaip reikalaujama 
DIN EN 13241-1, galimų pavojų išvengiama konstruo-
jant ir montuojant pagal mūsų pateiktus nurodymus.
Garažo vartų pavara yra sukonstruota eksploatuoti 
sausose patalpose, todėl negali būti montuojama  
atvirame lauke.

2 .2 Naudojimas ne pagal paskirtį
Draudžiama naudoti ilgalaikės apkrovos režimu ir  
pramoniniais tikslais. Pavaros negalima naudoti, jei 
vartuose nėra apsaugos nuo nukritimo.
Vartų sistemos, esančios viešoje vietoje ir eksploatuo-
jamos tik su saugos įtaisu, pvz., jėgos ribotuvu, turi 
būti eksploatuojamos tik su priežiūra.

2 .3 Montuotojo kvalifikacija
Saugų ir numatytą įrenginio veikimą gali užtikrinti tik 
tinkamas įrangos montavimas ir techninė priežiūra, 
kurią pagal instrukciją atlieka kvalifikuota tarnyba arba 
kvalifikuotas asmuo.
Kaip nurodyta EN 12635, kvalifikuotas asmuo yra 
asmuo, kuris buvo tinkamai išmokytas, jam suteiktos 
kvalifikuotos žinios ir praktinė patirtis apie tai, kaip 
vartai turi būti tinkamai ir saugiai įmontuojami, tikri-
nami ir kaip turi būti atliekama jų techninė priežiūra.

2 .4 Montavimo, techninės priežiūros, remonto 
ir išmontavimo saugos nurodymai

  PAVOJUS
Kompensacinės spyruoklės stipriai įtemptos
▶ Žr. įspėjamąjį nurodymą 3.1 skyriuje.

  ĮSPĖJIMAS
Pavojus susižaloti netikėtai pradėjus judėti  
vartams
▶ Žr. įspėjamąjį nurodymą 11 skyriuje.

Vartų sistemą ir garažo vartų pavarą montuoti, 
techniškai prižiūrėti, remontuoti bei išmontuoti privalo 
specialistas.
▶ Atsiradus garažo vartų pavaros veikimo sutrikimui, 

patikrinimą arba remontą patikėkite specialistui.
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2 .5 Montavimo saugos nurodymai
Montavimo darbus atliekantis kvalifikuotas asmuo turi 
užtikrinti, kad būtų laikomasi galiojančių nurodymų dėl 
darbų saugos ir elektros prietaisų eksploatavimo. 
Atliekant šiuos darbus, reikia laikytis nacionalinių 
taisyklių. Kaip reikalaujama EN 13241-1, galimų pavojų 
išvengiama konstruojant ir montuojant pagal mūsų 
pateiktus nurodymus.
Baigęs montuoti kvalifikuotas asmuo, atsižvelgdamas į 
galiojimo sritį, privalo patvirtinti atitiktį pagal 
EN 13241-1.

  ĮSPĖJIMAS
Netinkamos tvirtinimo priemonės
▶ Žr. įspėjamąjį nurodymą 3.3 skyriuje.

Pavojus gyvybei dėl rankinio lyno
▶ Žr. įspėjamąjį nurodymą 3.3 skyriuje.

Pavojus susižaloti dėl nepageidaujamo vartų 
judėjimo
▶ Žr. įspėjamąjį nurodymą 3.3 skyriuje.

DĖMESIO
Žala dėl nešvarumų
Gręžiant, dėl dulkių ir drožlių gali atsirasti veikimo 
sutrikimai.
▶ Gręždami uždenkite pavarą.

2 .6 Saugos nurodymai dėl įrengimo

  PAVOJUS
Mirtinas srovės smūgis dėl tinklo 
įtampos

Kontakto su tinklo įtampa metu kyla mirtino srovės 
smūgio pavojus.
▶ Elektros prijungimo darbus paveskite atlikti tik 

kvalifikuotiems elektrikams.
▶ Atkreipkite dėmesį, kad montavimo vietos  

elektros instaliacija turi atitikti atitinkamas 
apsaugos nuostatas (230 / 240 V AC, 50 / 60 Hz).

▶ Norint išvengti grėsmių, kvalifikuotas elektrikas 
turi pakeisti pažeistą prijungimo prie tinklo laidą.

▶ Prieš atlikdami bet kokius darbus su  
sistema, ištraukite tinklo ir, jei reikia, avarinio 
akumuliatoriaus kištukus.

▶ Apsaugokite sistemą nuo nesankcionuoto 
įjungimo.

DĖMESIO
Valdymo linijų sutrikimai
Kartu nutiesus valdymo ir maitinimo linijas gali 
sutrikti funkcijų veikimas.
▶ Pavaros valdymo linijas (24 V DC) nutieskite  

atskirai nuo kitų maitinimo linijų (230 / 240 V AC).

Išorinė įtampa jungiamuosiuose gnybtuose
Išorinė įtampa jungiamuosiuose valdiklio gnybtuose 
gali sugadinti elektroniką.
▶ Prie jungiamųjų valdiklio gnybtų nejunkite tinklo 

įtampos (230 / 240 V AC).

2 .7 Eksploatacijos pradžios ir eksploatavimo 
saugos nurodymai

  ĮSPĖJIMAS
Pavojus susižaloti judant vartams
▶ Žr. įspėjamąjį nurodymą 10 skyriuje.

Pavojus susižaloti greitai užsidarant vartams
▶ Žr. įspėjamąjį nurodymą 10.1.1 skyriuje.

  PERSPĖJIMAS
Pavojus susižeisti parinkus netinkamą vartų tipą
▶ Žr. įspėjamąjį nurodymą 5.3 skyriuje.

Suspaudimo pavojus kreipiamajame bėgyje
▶ Žr. įspėjamąjį nurodymą 10 skyriuje.

Pavojus susižaloti lyno bumbulu
▶ Žr. įspėjamąjį nurodymą 10 skyriuje.

Pavojus susižaloti dėl nevaldomo vartų  
judėjimo kryptimi Vartus uždaryti, lūžus esamai 
svorio išlyginimo spyruoklei ir atsisklendus  
kreipiamajam slankikliui .
▶ Žr. įspėjamąjį nurodymą 10 skyriuje.
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2 .8 Rankinio siųstuvo naudojimo saugos 
nurodymai

  ĮSPĖJIMAS
Pavojus susižaloti judant vartams
▶ Žr. įspėjamąjį nurodymą 7 skyriuje.

Naudojant netinkamo tipo baterijas gali įvykti 
sprogimas
▶ Žr. įspėjamąjį nurodymą 7.2 skyriuje.

Vidinių nudegimų keliamas pavojus gyvybei
▶ Žr. įspėjamąjį nurodymą 7.2 skyriuje.

  PERSPĖJIMAS
Pavojus susižaloti netikėtai pradėjus judėti  
vartams
▶ Žr. įspėjamąjį nurodymą 7 skyriuje.

Pavojus nudegti prisilietus prie rankinio siųstuvo
▶ Žr. įspėjamąjį nurodymą 7 skyriuje.

Pavojingų medžiagų keliamas nudeginimo 
pavojus
▶ Žr. įspėjamąjį nurodymą 7 skyriuje.

2 .9 Patikrinti saugos įtaisai
Šios funkcijos arba komponentai, jei yra, atitinka 
2 kat., PL „c“ pagal EN ISO 13849-1 ir buvo tinkamai 
sukonstruoti bei išbandyti:
• Vidinis jėgos ribotuvas
• Išbandyti saugos įtaisai

Jei kitos funkcijos arba komponentai turi turėti tokias 
savybes, tuomet jas reikia patikrinti kiekvienu atskiru 
atveju.

  ĮSPĖJIMAS
Pavojus susižaloti dėl neveikiančių saugos įtaisų
▶ Žr. įspėjamąjį nurodymą 9.2 skyriuje.

3 Montavimas
DĖMESIO:
SVARBŪS NURODYMAI, KAD MONTAVIMAS BŪTŲ 
SAUGUS. 
LAIKYKITĖS VISŲ NURODYMŲ. NETINKAMAI 
ĮMONTAVUS, GALIMA SUNKIAI SUSIŽALOTI.

3 .1 Vartų / vartų sistemos tikrinimas

  PAVOJUS
Kompensacinės spyruoklės stipriai įtemptos
Sureguliavus arba atlaisvinus kompensacines  
spyruokles, galima patirti rimtas traumas!
▶ Prieš montuodami pavarą, savo pačių saugai 

darbus su vartų kompensacinėmis spyruoklėmis 
ir, jei būtina, techninės priežiūros bei remonto 
darbus paveskite atlikti tik kvalifikuotiems  
asmenims!

▶ Niekada nebandykite patys keisti, reguliuoti, 
remontuoti ar įstatyti vartų svorių išlyginimo 
kompensacinių spyruoklių ar jų laikiklių.

▶ Be to, patikrinkite visą vartų sistemą (lankstus, 
vartų guolius, lynus, spyruokles ir tvirtinimo 
dalis), ar ji nesusidėvėjo ir nėra pažeidimų.

▶ Patikrinkite, ar nėra rūdžių, korozijos požymių  
ir įtrūkimų.

Vartų sistemos klaidos arba netinkamai išlygiuoti 
vartai gali sukelti sunkius sužeidimus!
▶ Nenaudokite vartų sistemos, jei ją būtina  

remontuoti arba reguliuoti!

Pavaros konstrukcija nepritaikyta naudoti su  
sunkiaeigiais vartais. Tai yra vartai, kurių neįmanoma 
atidaryti ir uždaryti rankomis arba tai sekasi daryti  
sunkiai.
Vartai turi būti mechaniškai nepriekaištingos būklės ir 
pusiausvyros, kad juos būtų lengva valdyti ir rankomis 
(EN 12604).
▶ Patikrinkite, ar vartai tinkamai atsidaro ir užsidaro.
▶ Pakelkite vartus maždaug vieną metrą ir paleiskite. 

Vartai turi šioje padėtyje likti ir nejudėti nei žemyn, 
nei aukštyn. Jei vartai juda kuria nors kryptimi, 
reiškia kyla pavojus, kad kompensacinės 
spyruoklės / svarmenys nėra tinkamai sureguliuoti 
arba su defektais. Tokiu atveju vartų sistemą reikia 
apskaičiuoti didesniam dėvėjimuisi ir didesnei 
funkcinių sutrikimų rizikai.
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3 .2 Reikalinga laisvoji erdvė
Erdvė tarp vartų eigos aukščiausiojo taško ir lubų  
(taip pat ir atidarant vartus) turi būti ne mažesnė  
nei 30 mm. Jei vartus veikia šiluminė apkrova,  
prireikus galima pavarą montuoti 40 mm aukščiau.
Trūkstant laisvos erdvės, jei yra pakankamai vietos, 
pavarą galima montuoti už atidarytų vartų. Tokiu atveju 
reikia naudoti pailgintą vartų griebtuvą, kurį reikia 
užsakyti atskirai.
Garažo vartų pavara gali būti nutolusi nuo vidurio ne 
daugiau kaip 500 mm. Neįtraukti segmentiniai vartai, 
įmontuoti su aukštu kreiptuvu („H“ apkaustu), jiems 
būtinas specialus tvirtinimas.
Elektros energijos tiekimui prijungti reikalingas 
kištukinis lizdas turi būti montuojamas apie 500 mm 
atstumu nuo pavaros galvutės.
▶ Patikrinkite šiuos matmenis!

3 .3 Garažo vartų pavaros montavimas

  ĮSPĖJIMAS
Netinkamos tvirtinimo priemonės
Naudojant netinkamas tvirtinimo priemones, pavara 
netinkamai pritvirtinama ir gali atsilaisvinti.
▶ Komplektacijoje esančių tvirtinimo elementų 

(kaiščių) tinkamumą numatytai montavimo vietai 
privalo patikrinti įmontuojantis asmuo; prireikus 
būtina naudoti kitus tvirtinimo elementus,  
nes, nors komplektacijoje esantys tvirtinimo  
elementai tinka betonui (≥ B15), tačiau jų 
neleidžia naudoti statybų priežiūros tarnyba.  
(žr. 1 .6a / 1 .8b / 2 .4 pav.).

  ĮSPĖJIMAS
Pavojus gyvybei dėl rankinio lyno
Rankiniu lynu galima pasismaugti.
▶ Montuodami pavarą, rankinį lyną nuimkite 

(žr. 1 .3a pav.).

  ĮSPĖJIMAS
Pavojus susižaloti dėl nepageidaujamo vartų 
judėjimo
Jei pavara netinkamai įmontuojama arba naudojama, 
vartai gali nepageidaujamai pradėti judėti ir tuo metu 
prispausti žmones arba daiktus.
▶ Laikykitės visų šioje instrukcijoje pateiktų 

nurodymų.
Netinkamai įmontavus valdymo prietaisus 
(pvz., mygtukus), vartai gali neplanuotai pradėti 
judėti ir tuo metu prispausti žmones arba daiktus.

▶ Valdymo įtaisus įmontuokite ne 
mažesniame kaip 1,5 m 
aukštyje (kad nepasiektų vaikai).

▶ Stacionariai įrengtus valdymo 
prietaisus (pvz., mygtukus) 
įmontuokite taip, kad matytųsi 
vartai, tačiau toliau nuo judančių 
dalių.

DĖMESIO
Žala dėl nešvarumų
Gręžiant, dėl dulkių ir drožlių gali atsirasti veikimo 
sutrikimai.
▶ Gręždami uždenkite pavarą.

Kad būtų visiškai laikomasi Vartų, durų, langų rėmų 
direktyvos: garažo vartų atsparumas įsilaužimams, 
lyno bumbulas turi būti nukabintas nuo kreipiamojo 
slankiklio.
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1 . Jei sustiprinimo profilis yra 
įmontuotas ne per vidurį, 
tuomet griebtuvo kampuotį 
montuokite prie artimiausio 
sustiprinimo profilio kairėje  
arba dešinėje pusėje.

3 . Visiškai išmontuokite mechaninį 
vartų užraktą. 

2 . Erdvė tarp vartų eigos 
aukščiausiojo taško ir lubų  
(taip pat ir atidarant vartus) turi 
būti ne mažesnė nei 30 mm. 
Jei vartus veikia šiluminė  
apkrova, prireikus galima 
pavarą montuoti 40 mm 
aukščiau. 
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4 . Segmentiniuose vartuose  
su viduriniuoju užraktu  
sąramos lankstą ir griebtuvo 
kampuotį montuokite  
atitrauktą nuo vidurio  
(bet ne toliau nei 500 mm).

PASTABA
Kitaip, nei vaizduojama 1 .5a pav., 
mediniams vartams naudokite 
5 × 35 dydžio medvaržčius, 
esančius vartų priedų rinkinyje 
(angos Ø 3 mm).
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* Matmuo, kai vartus veikia šiluminė apkrova.
** Šiluminės apkrovos veikiamų vartų montuoti prie lubų negalima.
DĖMESIO . Kai naudojama „ThermoFrame“, atkreipkite dėmesį į atitinkamus vartų montavimo duomenis!
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1 . Erdvė tarp vartų eigos 
aukščiausiojo taško ir lubų  
(taip pat ir atidarant vartus) turi 
būti ne mažesnė nei 30 mm. 

2 . Išaktyvinkite mechaninius vartų 
užraktus (1 .3b pav.).
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3 . Išaktyvinkite mechaninius vartų 
užraktus (1 .4b / 1 .5b pav.).  
Čia nenurodytų vartų mode-
liams nustatykite velkės vietą.

4 . Kitaip, nei parodyta 
1 .6b / 1 .7b pav., jei vartai yra 
atverčiami su dekoratyvinės 
kaltinės geležies rankena, 
sąramos lankstą ir griebtuvo 
kampuotį tvirtinkite ne per 
vidurį.

TR10A390-C  RE / 10.2020 17

1.4b

1.5b

B

1 / 2

1 / 2

1/2 1/2

1.6b1.6b N 80
F 80
N 800

N 500

B
B

LIETUVIŲ KALBA



PASTABA
Montuodami N80 vartus su  
medžio užpildu, naudokite  
apatines sąramos lanksto angas.
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3 .4 Kreipiamojo bėgio 
montavimas

PASTABA
Atsižvelgiant į konkretų naudojimą, 
garažo durų pavaroms naudokite 
tik mūsų rekomenduojamus  
kreipiamuosius bėgius 
(žr. informaciją apie gaminį)!
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▶ Paspauskite žalią mygtuką ir 
pastumkite kreipiamąjį slankiklį 
maždaug 200 mm bėgio vidurio 
kryptimi. Tai nebeįmanoma 
įmontavus galines atramas ir 
pavarą.
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PASTABA
Kai naudojami padalytieji bėgeliai, 
rekomenduojama antroji pakaba 
(yra prieduose).
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PASTABA
Priklausomai nuo vartų tvirtinimo 
elemento, atkreipkite dėmesį į 
vartų griebtuvo montavimo kryptį.
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PASTABA
Priklausomai nuo vartų tipo, 
atsižvelkite į vartų griebtuvo  
montavimo kryptį.
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Norėdami pasiruošti rankiniam 
režimui
▶ Patraukite už mechaninio  

atrakinimo mechanizmo lyno.

3 .5 Galinių padėčių 
nustatymas

Kai vartų neįmanoma rankiniu būdu 
nustumti į pageidaujamą galinę 
padėtį VARTAI ATIDARYTI arba 
VARTAI UŽDARYTI.
▶ Atkreipkite dėmesį į 3.1 skyrių!

3 .5 .1 Galinės atramos VARTAI 
ATIDARYTI montavimas

1 . Galinę atramą laisvai įstatykite  
į kreipiamąjį bėgelį tarp  
kreipiamojo slankiklio ir 
pavaros.

2 . Nustumkite vartus rankomis  
į galinę padėtį VARTAI  
ATIDARYTI.

3 . Užfiksuokite galinę atramą.

PASTABA
Jei vartai galinėje padėtyje pasiektų 
ne visą pravažiavimo aukštį, galinę 
atramą galima pašalinti. Tuomet 
naudojama integruota galinė 
atrama (pavaros gale).
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3 .5 .2 Galinės atramos VARTAI 
UŽDARYTI montavimas

1 . Galinę atramą laisvai įstatykite  
į kreipiamąjį bėgelį tarp  
kreipiamojo slankiklio ir vartų.

2 . Nustumkite vartus rankomis  
į galinę padėtį VARTAI 
UŽDARYTI.

3 . Pastumkite galinę atramą 
maždaug 10 mm toliau,  
kryptimi Vartai uždaryti. 

4 . Užfiksuokite galinę atramą.

Norėdami pasiruošti automati-
niam režimui
▶ Paspauskite žalią mygtuką, 

esantį ant kreipiamojo 
slankiklio.

▶ Vartus rankomis pastumkite 
tiek, kad kreipiamasis slankiklis 
užsifiksuotų diržo užrakte.

▶ Laikykitės saugos nurodymų, 
pateiktų 10 skyriuje „Suspau-
dimo pavojus kreipiamajame 
bėgyje“
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3 .5 .3 Pavaros galvutės 
montavimas

▶ Pritvirtinkite pavaros galvutę. 
Prijungimo dalies dangtis turi 
būti nukreiptas į garažą.

▶ Tvirtindami užtikrinkite, kad 
pavaros kreipiamoji neliestų 
pagrindo plokštės išlenkimų ir 
nebūtų ant jos.

3 .6 Avarinis atrakinimas
Mechaniškai atblokuojantis lyno 
bumbulas nuo garažo grindų negali 
būti aukščiau nei 1,8 m. 
Atsižvelgiant į garažo vartų aukštį, 
naudojimo vietoje gali prireikti  
pailginti lyną.
▶ Ilgindami lyną atkreipkite 

dėmesį, kad lynas negali būti 
nutįsęs prie stogo atramos  
sistemos arba kitų transporto 
priemonės ar vartų išsikišimų.

Garažuose be antrojo įėjimo reikia 
iš išorės pritvirtinti mechaninio  
atrakinimo avarinį atrakinimo įtaisą. 
Avarinio atrakinimo įtaisas leis 
išvengti galimo blokavimo nutrūkus 
maitinimo įtampos tiekimui.  
Avarinio atrakinimo įtaisą 
užsakykite atskirai.
▶ Kas mėnesį patikrinkite avarinio 

atrakinimo įtaiso veikimą.
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4 Įrengimas
▶ Laikykitės saugos nurodymų, 

pateiktų 2.6 skyriuje.
– Mirtinas srovės smūgis  

dėl tinklo įtampos
– Valdymo linijų sutrikimai
– Išorinė įtampa  

jungiamuosiuose gnybtuose
▶ Nuimkite dangtelį.

4 .1 Jungiamieji gnybtai
Prie visų jungiamųjų gnybtų galima 
prijungti kelis įtaisus (10 pav.):
• Mažiausias storis: 1 × 0,5 mm2

• Didžiausias storis: 1 × 2,5 mm2

4 .2 Priedų prijungimas

NURODYMAI
• Visi priedai pavarą gali apkrauti 

ne daugiau kaip 350 mA. Kiek 
komponentai suvartoja elektros 
srovės, rasite paveikslėliuose.

• 3 serijos priedai turi būti pri-
jungti per HCP adapterį HAP 1.

Prie BUS lizdo galima prijungti 
priedus su specialiomis funkcijomis.

4 .2 .1 Mygtukas su impulsine 
funkcija

▶ 11 pav.
Lygiagrečiai galima prijungti vieną 
ar kelis mygtukus su sujungiamai-
siais kontaktais (bepotencialiais), 
pvz., vidinius jungiklius arba  
raktinius mygtukus.
Gnybtų priskirtis:

23 2 kanalo  
signalas

Dalinis  
atidarymas

5 +24 V DC
21 1 kanalo  

signalas
Impulsas

20 0 V

4 .2 .2 Išorinis radijo imtuvas*
▶ 12 pav. ir 8.2 skyrius
Atsižvelgdami į imtuvą, kištuką 
įkiškite į tinkamą kištukinį lizdą arba 
į BUS lizdą.

* - Priedas, nėra standartinėje 
įrangoje!
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4 .2 .3 Impulsinis mygtukas * 
IT 1b-1*

▶ 13 pav.

Mygtukas visiems valdymo 
elementams įjungti ir išjungti *
▶ 14 .3 pav.

Jeigu valdymo elementas yra 
išjungtas, tada šviesą vis tiek 
galima įjungti ir išjungti.

* - Priedas, nėra standartinėje 
įrangoje!

4 .2 .4 Vidinis mygtukas *
▶ 14 pav.

Impulsinis mygtukas vartų 
judėjimui paleisti arba sustabdyti
▶ 14 .1 pav.

Apšvietimo mygtukas pavaros 
apšvietimui įjungti ir išjungti
▶ 14 .2 pav.
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4 .2 .5 2 laidų šviesinis 
barjeras * (dinaminis)

▶ 15 pav.

PASTABA
Montuodami šviesos barjerą, 
laikykitės šviesos barjero  
instrukcijos.

Suveikus šviesos barjerui pavara 
sustabdoma ir paleidžiama 
apsauginė grįžtamoji eiga į galinę 
padėtį VARTAI ATIDARYTI.

4 .2 .6 Išbandytas durų 
vartuose kontaktas *

▶ 16 pav.
Jei vartuose esančių durų kon-
taktas atsijungia vartams judant, 
pavara nedelsiant sustabdoma, 
ir vartai visiškai sustoja.

4 .2 .7 Uždarymo briaunų 
saugiklis * 

▶ 17 pav.
Suveikus uždarymo briaunų  
saugikliui pavara sustabdoma ir 
paleidžiama apsauginė grįžtamoji 
eiga į galinę padėtį VARTAI  
ATIDARYTI.

* - Priedas, nėra standartinėje 
įrangoje!
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4 .2 .8 Papildoma relė *
▶ 18 pav. ir 5.5 skyrius
Papildomos relės reikia išorinei 
lempai arba signalinei lemputei  
prijungti.

4 .2 .9 Universalioji adapterio 
elektroninė plokštė *

▶ 19 pav. + 5.9 skyrius
Universaliąją adapterio plokštę 
galima naudoti kitoms papildo-
moms funkcijoms.

4 .2 .10 Avarinis akumuliatorius *
▶ 20 pav.
Kad nutrūkus įtampos tiekimui 
galėtumėte pajudinti vartus, galima 
prijungti pasirenkamą avarinį 
akumuliatorių. Akumuliatoriaus 
režimas perjungiamas automatiškai. 
Kai maitinama iš akumuliatoriaus, 
šviečia mažiau pavaros apšvietimo 
šviesos diodų.

  ĮSPĖJIMAS
Pavojus susižaloti netikėtai 
pradėjus judėti vartams
Vartai gali pradėti netikėtai judėti, 
kai, nepaisant ištraukto tinklo 
kištuko, yra prijungtas avarinis 
akumuliatorius.
▶ Atlikdami bet kokius darbus 

prie vartų sistemos, ištraukite 
tinklo ir avarinio akumuliato-
riaus kištukus.

* - Priedas, nėra standartinėje 
įrangoje!
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5 Funkcijos

5 .1 Apžvalga

DIL jungiklis Funkcija Pastaba Skyrius

A B C D E F G H
1 2 3 4 5 6 7 8

A Vartų tipas 5.3
B Automatinis užsidarymas 5.4
C Vidinio apšvietimo, BUS magistralės ir 

išankstinio įspėjimo funkcija
HOR 1-HCP arba 
UAP 1-HCP 
(3-čioji relė)

5.5

D Saugos įtaisas SE 2 5.6
E Diržo atleidimas 5.8
F Dalinio atidarymo arba vėdinimo 

padėties keitimas
5.9

G Techninės priežiūros pranešimas 5.10
H BUS magistralės skenavimas 5.11

Pavaros funkcijas galima nustatyti DIL jungikliais. Prieš pradedant eksploatuoti pirmą kartą visi DIL jungikliai 
nustatyti ties OFF (gamyklinis nustatymas).
DIL jungiklių nustatymus galima keisti tik šiomis sąlygomis:
• Pavara rimties padėtyje.
• Neprogramuojamas radijo ryšys.

DIL jungiklio ir atitinkamų parametrų nustatymus turite atlikti atsižvelgdami į vietos sąlygas, nacionalines taisykles 
ir reikalingus saugos įtaisus.

5 .2 Funkcijos ir parametrų keitimas
Kai kurios funkcijos turi parametrus, kuriuos taip pat galima nustatyti.
▶ Nustatykite pageidaujamą DIL jungiklį ties padėtimi ON.

Šviesos diodas 1 kartą sumirksi raudonai. Funkcija aktyvinta.
▶ Paspauskite mygtuką T 1 kartą.

Šviesos diodas 2 kartus sumirksi raudonai. Parinktas kitas parametras.
▶ Paspauskite mygtuką T 2 kartus.

Šviesos diodas sumirksi 3 kartus raudonai. Parinktas kitas parametras.
...

Parinkto parametro išsaugojimas
▶ Paspauskite mygtuką P.

Kaip patvirtinimas šviesos diodas sumirksi vieną kartą žaliai, atsižvelgiant į parametrą.

Skirtasis laikas
Jei per 60 sekundžių nepaspausite mygtuko P, liks nustatytas parametras 1 (sumirksi 1 kartą).

Jei pasieksite paskutinį funkcijos parametrą, tuomet dar kartą paspaudę mygtuką T grįšite atgal prie pradinio šios 
funkcijos nustatymo. Šviesos diodas sumirksi 1 kartą.
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5 .3 DIL jungiklis A: vartų tipas

1×RD

1× 2×RD

2× 3×RD

3× 4×RD

1× 1/2/3/4×GN1/2/3/4×GN

4× 5×RD

  PERSPĖJIMAS
Pavojus susižeisti dėl netinkamai pasirinkto vartų 
tipo .
Parinkus netinkamą vartų tipą iš anksto nustatomos 
nesusijusios reikšmės. Netinkamai veikiant vartų  
sistemai galima susižaloti.
▶ Rinkitės tik Jūsų turimai vartų sistemai tinkantį 

meniu.

DIL jungiklį A galima nustatyti tik tada, kai pavara yra 
nesuprogramuota. 
Jei pakeisite suprogramuotos pavaros DIL jungiklį, 
nustatymas bus ignoruojamas tol, kol nebus gaunama 
eigos komanda. Po eigos komandos rodoma klaida 
(sumirksi 8 kartus), kol DIL jungiklis atstatomas atgal.

Vartų tipo nustatymas / keitimas:
▶ 5.2 skyrius

OFF Segmentiniai vartai, IŠJUNGTA

ON Kitų tipų vartai, ĮJUNGTA 
Sumirksi 
1 kartą

Plokštuminiai atverčiami vartai

Sumirksi 
2 kartus

Šoniniai segmentiniai vartai, 
ilgas švelnus sustabdymas

Sumirksi 
3 kartus

Šoniniai segmentiniai vartai, 
sąvariniai garažo vartai, trumpas 
švelnus sustabdymas

Sumirksi 
4 kartus

Palei lubas suvažiuojantys 
garažo vartai

Sumirksi 
5 kartus

Plokštuminiai atverčiamieji

Šoniniai segmentiniai vartai, sąvariniai garažo 
vartai
Jei ilgo švelnaus sustabdymo funkcija nustatyta  
kryptimi VARTAI UŽDARYTI, tuomet kryptimi  
VARTAI ATIDARYTI pavara taip pat veikia su ilgo 
švelnaus paleidimo funkcija.
Jei trumpo sustabdymo funkcija nustatyta  
kryptimi VARTAI UŽDARYTI, tuomet kryptimi  
VARTAI ATIDARYTI pavara veikia normaliu režimu.
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5 .4 DIL jungiklis B: automatinis užsidarymas
Vykstant automatiniam užsidarymui vartai atidaromi  
po eigos komandos. Pasibaigus nustatytai laikymo  
atidarius trukmei ir pirminio įspėjimo laikui, vartai 
užsidaro automatiškai.

1×RD

1× 2×RD

2× 3×RD

3× 4×RD

30 s

60 s

120 s

180 s

0s

1× 1/2/3/4×GN1/2/3/4×GN

PASTABA
Remiantis EN 12453, automatinio užsidarymo funkciją 
leidžiama / galima aktyvinti tik tada, kai prie serijinio 
jėgos ribotuvo yra prijungtas bent vienas papildomas 
saugos įtaisas (šviesinis barjeras / anksčiau  
suveikiantis šviesinis barjeras) ir papildomai aktyvinta 
išankstinio įspėjimo apie eigą vartų UŽDARYMO  
kryptimi funkcija.

Automatinio užsidarymo nustatymas / keitimas:
▶ 5.2 skyrius

OFF Automatinis užsidarymas IŠJUNGTAS

ON Automatinis užsidarymas ĮJUNGTAS 
Sumirksi 
1 kartą

Laikymo atidarius trukmė, 
30 sekundžių

Sumirksi 
2 kartus

Laikymo atidarius trukmė, 
60 sekundžių

Sumirksi 
3 kartus

Laikymo atidarius trukmė, 
120 sekundžių

Sumirksi 
4 kartus

Laikymo atidarius trukmė, 
180 sekundžių

5 .5 DIL jungiklis C: vidinio apšvietimo, BUS 
magistralės ir išankstinio įspėjimo 
funkcija

HOR 1-HCP arba UAP 1-HCP (3-čioji relė)
Papildoma relė HOR 1-HCP arba universalioji  
adapterio elektroninė plokštė UAP 1-HCP (3-čioji relė) 
reikalinga išorinei lempai arba signalinei lemputei  
prijungti.
Universalioji adapterio elektroninė plokštė UAP 1-HCP 
(3-čioji relė) gali būti naudojama kitoms funkcijoms, 
pvz., galinės padėties pranešimui VARTAI ATIDARYTI ir 
VARTAI UŽDARYTI, krypčiai pasirinkti arba pavaros 
apšvietimui įjungti ar išjungti.

1×RD

1× 2×RD

=

2× 3×RD

1× 1/2/4×GN1/2/3×GN

Vidinio apšvietimo, BUS magistralės ir išankstinio 
įspėjimo funkcijos nustatymas / keitimas:
▶ 5.2 skyrius

OFF Vidinio apšvietimo, BUS magistralės ir 
išankstinio įspėjimo funkcija
Išorinis apšvietimas (funkcija ta pati, 
kaip pavaros apšvietimo)
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ON Vidinio apšvietimo, BUS magistralės ir 
išankstinio įspėjimo funkcija ĮJUNGTA 
Sumirksi 
1 kartą

Galinės padėties pranešimas 
VARTAI UŽDARYTI
(Papildoma relė prisitraukia 
galinėje padėtyje)

Sumirksi 
2 kartus

Išankstinis įspėjimas judant 
kryptimi VARTAI UŽDARYTI
(Pasirenkama relė veikia 
cikliškai, kai gaunamas 
išankstinis įspėjimas ir vyksta 
vartams judant). Pavaros 
mechanizmo apšvietimo įtaisas 
šviečia judant vartams.

Sumirksi 
3 kartus

Išankstinis įspėjimas  
aktyvinamas kryptims VARTAI  
ATIDARYTI ir VARTAI UŽDARYTI
(Pasirenkama relė veikia 
cikliškai, kai gaunamas 
išankstinis įspėjimas ir vyksta 
vartams judant). Pavaros 
mechanizmo apšvietimo įtaisas 
šviečia judant vartams. 

5 .6 DIL jungiklis D: saugos įtaisas SE2

X30

23
5
21
20 BUS SE2

1×RD

1× 2×RD

2× 3×RD

1× 1/2/4×GN1/2/3/4/5×RD

3× 4×RD

4× 5×RD

Jei pakeisite suprogramuotos pavaros DIL jungiklį, 
nustatymas bus ignoruojamas iki tol, kol bus gauta 
eigos komanda. Po eigos komandos rodoma klaida 
(sumirksi 8 kartus), kol DIL jungiklis nustatomas atgal 
arba atkuriami gamykliniai parametrai.

Saugos įtaiso SE 2 nustatymas / keitimas:
▶ 5.2 skyrius

OFF Saugos įtaisas SE 2 IŠJUNGTAS 

ON Saugos įtaisas SE 2 ĮJUNGTAS 
Sumirksi 
1 kartą

Durų vartuose kontaktas (STK) 
su testavimo funkcija
Testavimo funkcija patikrinama 
prieš kiekvieną vartų judėjimą.

Sumirksi 
2 kartus

Uždarymo briaunų saugiklis 
(STK)

Sumirksi 
3 kartus

Anksčiau suveikiantis šviesinis 
barjeras VL

Sumirksi 
4 kartus

Durų vartuose kontaktas 
STK / anksčiau suveikiantis 
šviesinis barjeras VL su testa-
vimo funkcija

Sumirksi 
5 kartus

Uždarymo briaunų saugiklis STS 
su durų vartuose kontaktu STK 
ir testavimo funkcija

5 .7 Reversavimo riba kryptimi VARTAI 
UŽDARYTI

Reversavimo riba išaktyvina uždarymo briaunų  
saugiklį (SKS) arba anksčiau suveikiantį šviesinį 
barjerą VL prieš pat pasiekiant galinę padėtį  
VARTAI UŽDARYTI, kad būtų išvengiama netinkamos 
reakcijos (pvz., nepageidaujamo reversavimo).
Reversavimo ribos padėtis priklauso nuo vartų tipo ir 
gamykloje nustatyta maždaug ties 30 mm slankiklio 
kelio.

Segmentiniai vartai:

Mažiausias aukštis apie 16 mm slankiklio kelio
Didžiausias aukštis apie 200 mm slankiklio kelio

Reversavimo ribą galima nustatyti arba keisti, jei prie 
SE 2 yra prijungtas uždarymo briaunų saugiklis arba 
anksčiau suveikiantis šviesinis barjeras.
Pakeitus reversavimo ribą reikia atlikti veikimo patikrą 
(žr. 11.2 skyrių).

Norėdami nustatyti / pakeisti reversavimo ribą:
DIL jungiklis D turi būti padėtyje OFF.
1 . Nustatykite DIL jungiklį D į padėtį ON.

Šviesos diodas 1 kartą sumirksi raudonai.  
Funkcija aktyvinta.
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2 . Paspauskite mygtuką T.
– 1 kartą – uždarymo briaunų saugikliui (SKS),
– 2 kartus – anksčiau suveikiančiam šviesiniam 

barjerui VL.
Šviesos diodas mirksi
– 2 kartus raudonai – uždarymo briaunų  

saugikliui (SKS),
– 3 kartus raudonai – anksčiau suveikiančiam 

šviesiniam barjerui VL.
3 . Paspauskite mygtuką P.

Kaip patvirtinimas šviesos diodas sumirksi vieną 
kartą.
– 2 kartus raudonai – uždarymo briaunų  

saugikliui (SKS),
– 3 kartus raudonai – anksčiau suveikiančiam 

šviesiniam barjerui VL.
4 . Paspauskite mygtuką T *.

Paleidžiamas vartų judėjimas kryptimi VARTAI  
ATIDARYTI. Vartai lieka stovėti, kai pasiekiama 
galinė padėtis VARTAI ATIDARYTI.

5 . Vartų viduryje padėkite bandinį  
(maks. 300 × 50 × 16,25 mm, pvz., sudedamą 
liniuotę) taip, kad jis plokščiai gulėtų ant žemės  
ir būtų uždarymo briaunų saugiklio arba anksčiau 
suveikiančio šviesinio barjero srityje.

6 . Paspauskite mygtuką T.
Paleidžiama vartų judėjimas kryptimi  
VARTAI UŽDARYTI.
– Vartai juda, kol saugos įtaisas atpažįsta 

bandinį.
– Padėtis išsaugoma ir patikrinamas  

patikimumas.
– Pavara reversuoja iki galinės padėties  

VARTAI ATIDARYTI.

Reversavimo riba nustatyta / pakeista .

Jei procesas buvo nesėkmingas:
Vartai vėl atidaromi pasiekus galinę padėtį  
VARTAI UŽDARYTI. Vartai lieka stovėti galinėje 
padėtyje VARTAI UŽDARYTI. Rodoma klaida 
(sumirksi 1 kartą), kol klaida patvirtinama.  
Nustatoma gamykloje nustatyta reversavimo riba.  
Prireikus pakartokite 1 – 6 veiksmus.

▶ Norėdami patvirtinti klaidą paspauskite mygtuką T.

Jei pasirinkta reversavimo riba > 200 mm prieš 
galinę padėtį VARTAI UŽDARYTI:

Vartai atidaromi ir lieka stovėti galinėje  
padėtyje VARTAI ATIDARYTI. Rodoma klaida 
(sumirksi 1 kartą), kol klaida patvirtinama.

▶ Norėdami patvirtinti klaidą paspauskite mygtuką T.

Norėdami nutraukti reversavimo eigą:
▶ Paspauskite mygtuką T, mygtuką P arba išorinį 

valdymo elementą su impulso funkcija.
Vartai sustabdomi. Rodoma klaida  
(sumirksi 1 kartą), kol klaida patvirtinama.

▶ Norėdami patvirtinti klaidą paspauskite mygtuką T.

* - Dar kartą paspaudus mygtuką T procesas  
nutraukiamas.

5 .8 DIL jungiklis E: diržo atleidimas

1×RD

1× 2×RD

2× 3×RD

1× 1/2/4×GN1/2/3×GN

Diržo atleidimo nustatymas / keitimas:
▶ 5.2 skyrius

OFF Vidutinis diržo  
trumpas

ON Kito diržo atleidimo ilgio ĮJUNGIMAS 
Sumirksi 
1 kartą

vidutinis

Sumirksi 
2 kartus

ilgas

Sumirksi 
3 kartus

be
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5 .9 DIL jungiklis F: dalinio atidarymo / 
vėdinimo padėties keitimas

1×RD

1× 2×RD

1× 1/4×GN1/2×GN

Dalinio atidarymo ir vėdinimo padėtis priklauso nuo 
vartų tipo ir iš anksto nustatyta gamykloje.
Dalinis atidarymas

apie 260 mm slankiklio eiga prieš vartų 
galinę padėtį UŽDARYTA

Sritis apie 120 mm slankiklių kelias prieš 
kiekvieną galinę padėtį

Vėdinimas

100 mm slankiklio eiga 1) 

Sritis 35 – 300 mm slankiklio eiga prieš galinę 
vartų padėtį UŽDARYTA

1) atsižvelgiant į pavaros tipą 35 mm slankiklio eiga

Dalinio atidarymo padėtį galima, pvz., nustatyti taip:
• 3 radijo ryšio kanalu
• Išoriniu imtuvu 
• Papildoma elektronine plokšte UAP 1-HCP
• Impulsu 20 / 23 gnybtuose
• Klimato jutikliu HKSI-1 
• Iš „homee Brain“
Vėdinimo padėtį galima nustatyti ir pakeisti taip:
• 6 radijo ryšio kanalu
• Klimato jutikliu HKSI-1 
• Pvz., papildoma elektronine plokšte UAP 1-HCP
• Iš „homee Brain“

PASTABA
• Vėdinimo padėtį galima keisti tik tuo atveju,  

jei greta esamų standartinių jėgos apribojimų  
kryptimi VARTAI UŽDARYTI prijungtas bent vienas 
papildomas saugos įtaisas (šviesinis barjeras / 
anksčiau suveikiantis šviesinis barjeras).

• Klimato jutiklį ir papildomą saugos įtaisą (šviesinį 
barjerą / anksčiau suveikiantį šviesinį barjerą) 
būtina suprogramuoti iš anksto.

• Kai prijungtas klimato jutiklis, DIL jungikliu C taip 
pat reikia aktyvinti išankstinio įspėjimo funkciją.

Padėties nustatymas / keitimas:
1 . Paslinkite vartus į norimą padėtį spausdami 

mygtuką T, naudodami įsimintą radijo ryšio  
kodo impulsą arba impulso funkciją turintį išorinį 
valdymo elementą.

2 . Nustatykite DIL jungiklį į padėtį ON ir pasirinkite 
pageidaujamą funkciją (žr. 5.2 skyrių).
Atsižvelgiant į parametrą, mirksi raudonas šviesos 
diodas.

OFF Dalinis atidarymas / vėdinimo

ON Padėties keitimo ĮJUNGIMAS
Sumirksi 
1 kartą

Dalinis atidarymas

Sumirksi 
2 kartus

Vėdinimas

3 . Jei norite išsaugoti šią padėtį, paspauskite 
mygtuką P.
Atsižvelgiant į nustatytą parametrą, mirksi žalias 
šviesos diodas.

Pakeista padėtis išsaugota .
Jei pasirinkta padėtis yra per arti galinės padėties 
VARTAI UŽDARYTI, rodomas pranešimas apie klaidą 
(ilgai mirksi šviesos diodas, 1 kartą raudonai). Bus 
automatiškai nustatyta gamyklinio nustatymo padėtis 
arba išliks paskutinė galiojanti padėtis.

PASTABA
Naudojant skydo velenėlių laikiklį iš priedų, garažą 
galima vėdinti net ir nesumontavus papildomo saugos 
įtaiso (šviesinio barjero).
▶ Norėdami įrengti ir užprogramuoti kreipkitės į 

platintoją.

5 .10 DIL jungiklis G: techninės priežiūros 
pranešimas
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Kai DIL jungiklis G nustatytas į padėtį OFF (gamyklinis 
nustatymas), tuomet techninės priežiūros indikatorius 
yra išaktyvintas. Tokiu atveju pranešimas nerodomas.
Kai DIL jungiklis G nustatytas į padėtį ON, tuomet 
techninės priežiūros indikatorius yra aktyvintas. 
Pranešimas rodomas vėliausiai po

– 1 metų eksploatavimo
arba

– 2000 vartų ciklų

Pranešimas parodomas vieną kartą kaskart, kai 
pasiekiama galinė padėtis VARTAI UŽDARYTI.

Techninės priežiūros indikatoriaus aktyvinimas / 
nustatymas:
▶ 5.2 skyrius

OFF Techninės priežiūros pranešimas 
IŠJUNGTAS

ON Techninės priežiūros pranešimas ĮJUNGTAS 

5 .11 DIL jungiklis H: BUS magistralės 
skenavimas

Prie BUS lizdo galima prijungti priedus su specialiomis 
funkcijomis.

Pasirinkus BUS skenavimą priedai, prijungti prie BUS 
lizdo, bus ištrinti ir aptikti iš naujo.

OFF BUS magistralė aktyvinta
BUS magistralės skenavimas 
nesuprogramuotoje būsenoje, 
kai tiekiama maitinimo įtampa. 

ON BUS magistralė aktyvinta
Neturi jokio poveikio

Paslinkus iš 
padėties 
ON į OFF

BUS magistralė aktyvinta
Vykdomas BUS magistralės  
skenavimas

Norėdami atlikti magistralės nuskaitymą:
1 . prijunkite magistralės dalyvį.
2 . DIL jungiklį perjunkite iš OFF į ON.
3 . DIL jungiklį vėl perjunkite iš ON į OFF.

Šviesos diodas mirksi pakaitomis raudonai, žaliai, 
labai greitai.

5 .12 Specialiųjų funkcijų programavimas
Galite naudoti ne tik įvairias funkcijas ir tam tikrus 
parametrus, bet ir suprogramuoti dvi specialiąsias 
funkcijas:

– Jėgos ribotuvas
– Vėdinimo padėties keitimas nenaudojant 

saugos įtaiso

Norėdami suprogramuoti, kreipkitės į prekybos 
atstovą.

PASTABA
Nustatymus, kuriais pakeičiami gamykliniai  
nustatymai, gali keisti tik kvalifikuoti asmenys. 

6 Eksploatacijos pradžia
▶ Prieš pradėdami eksploatuoti, perskaitykite 

saugos nurodymus, pateiktus 2.7 ir 2.9 skyriuose 
bei jų paisykite.

Vykstant mokomiesiems važiavimams pavara  
priderinama pagal vartus. Tuomet automatiškai 
užprogramuojamas ir apsaugant nuo įtampos dingimo 
išsaugomas judėjimo kelio ilgis, atidarant ir uždarant 
reikalingos jėgos ir prijungti saugos įtaisai. Duomenys 
galioja tik šiems vartams.

NURODYMAI
• Kreipiamasis slankiklis turi būti prijungtas.
• Saugos įtaisų veikimo srityje negali būti jokių 

kliūčių.
• Saugos įtaisai turi būti įmontuoti ir prijungti prieš 

tai.
• Jeigu vėliau prijungiami kiti saugos įtaisai, tuomet 

reikia paleisti naują mokomąją eigą.
• Atliekant mokomąją eigą darbinei eigai ir  

reikalingoms jėgoms nustatyti, prijungti saugos 
įtaisai ir jėgos apribojimas nėra aktyvūs.

• Kai judėjimo kelias suprogramuotas, pavara juda 
lėtąja eiga.

Pavaros mechanizmo apšvietimas:
Jei pavara nesuprogramuota, kai tik tinklo kištukas 
įkišamas į kištukinį lizdą, pavaros apšvietimo įtaisas 
sumirksi 2 kartus.
Kaskart po programavimo eigos ilgai šviečia pavaros 
apšvietimo įtaisas ir užgesta po 120 sekundžių.
Pošvyčio trukmės nustatyti negalima.
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6 .1 Pavaros programavimas

1 . Įkiškite tinklo kištuką.
– Pavaros apšvietimo įtaisas sumirksi 2 kartus.

2 . Paspauskite pavaros gaubte esantį mygtuką T.
– Vartai atsidaro ir trumpam sustoja galinėje 

padėtyje VARTAI ATIDARYT.
– Vartai automatiškai atlieka 3 pilnutinius ciklus  

(vartų ATIDARYMO ir UŽDARYMO eigos).
Bus įsiminta darbinė eiga ir  
reikalingos jėgos. Mokomųjų važiavimų metu 
mirksi pavaros mechanizmo apšvietimas.
– Vartai lieka stovėti galinėje padėtyje VARTAI 

UŽDARYTI. Pavaros mechanizmo apšvietimas 
šviečia nuolat ir užgęsta maždaug po 
120 sekundžių.

Pavara paruošta darbui .

Norėdami nutraukti mokomąją eigą:
▶ Paspauskite mygtuką T arba išorinį valdymo 

elementą su impulso funkcija.
– Vartai sustabdomi.
– Pavaros mechanizmo apšvietimas šviečia 

nuolat.

Norint vėl pradėti eksploatuoti:
▶ Paspauskite mygtuką T.

PASTABA
Jei pavara su mirksinčiu pavaros apšvietimo įtaisu 
sustoja arba nepasiekia galinių atramų, vadinasi iš 
anksto nustatytos jėgos yra per mažos ir jas reikia 
sureguliuoti.

6 .2 Jėgų nustatymas

O
N

1
2

3
4

5
6

7
8

Norėdami pasiekti potenciometrus, skirtus jėgoms 
nustatyti:
▶ Nuimkite dangtelį.
P1 Jėgos nustatymas kryptimi VARTAI ATIDARYTI
P2 Jėgos nustatymas kryptimi VARTAI UŽDARYTI

Norėdami padidinti jėgą:
▶ Pasukite pagal laikrodžio rodyklę.

Norėdami sumažinti jėgą:
▶ Pasukite prieš laikrodžio rodyklę.

6 .3 Jėgos
Programuojant reikalingos jėgos automatiškai  
sureguliuojamos per kiekvieną kitą vartų eigą.  
Dėl saugumo reikia užtikrinti, kad pamažu blogėjant 
vartų eigai (pvz., sumažėjus spyruoklės įtempiui), jėgos 
nesireguliuotų neribotai. Valdant vartus rankiniu būdu 
gali kilti pavojus saugai (pvz., gali nukristi vartai).
Programuojant atidarymui ir uždarymui naudojamos 
didžiausios jėgos gamykloje buvo nustatytos ribotai 
(vidurinė potenciometrų padėtis).
Jei nepasiekiama galinė atrama  
VARTAI ATIDARYTI, atlikite tokius veiksmus:
1 . Pasukite P1 aštuntadalį pasukimo pagal laikrodžio 

rodyklę.
2 . Paspauskite mygtuką T.

Vartai juda kryptimi VARTAI UŽDARYTI.
3 . Prieš pasiekiant galinę padėtį VARTAI UŽDARYTI, 

vėl paspauskite mygtuką T.
Vartai sustabdomi.

4 . Paspauskite mygtuką T dar kartą.
Vartai juda į galinę padėtį VARTAI ATIDARYTI.

Jei vėl nepasiekiama galinė atrama VARTAI  
ATIDARYTI, pakartokite 1 – 4 veiksmus.
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Jei nepasiekiama galinė atrama VARTAI UŽDARYTI, 
atlikite tokius veiksmus:
1 . Pasukite P2 aštuntadalį pasukimo pagal laikrodžio 

rodyklę.
2 . Ištrinkite vartų duomenis (žr. 12 skyrių).
3 . Suprogramuokite pavarą iš naujo (žr. 6.1 skyrių).
Jei vėl nepasiekiama galinė atrama VARTAI UŽDARYTI, 
pakartokite 1 – 3 veiksmus.

7 Rankinis siųstuvas 
„HSE 4 BiSecur“

  ĮSPĖJIMAS
Pavojus susižaloti judant vartams
Valdant rankinį siųstuvą judantys 
vartai gali sužaloti žmones.
▶ Užtikrinkite, kad rankiniai 

siųstuvai nepatektų į vaikų 
rankas ir juos naudotų tik 
asmenys, kurie yra instruktuoti, 
kaip veikia nuotoliniu būdu  
valdoma vartų sistema!

▶ Jei yra tik vienas saugos įtaisas, 
rankinį siųstuvą privalote valdyti 
taip, kad matytumėte vartus!

▶ Atidarę vartus nuotoliniu pultu, 
pro juos praeikite ar 
pravažiuokite tik tada, kai 
garažo vartai sustoja!

▶ Niekada nelikite stovėti  
atidarytoje vartų sistemoje.

▶ Atkreipkite dėmesį, kad galima 
netyčia paspausti rankinio 
siųstuvo mygtuką (pvz., kelnių 
kišenėje / rankinėje), ir vartai 
netikėtai gali pradėti judėti.

  PERSPĖJIMAS
Pavojus susižaloti netikėtai pradėjus judėti  
vartams
Programuojant radijo ryšio sistemą vartai gali pradėti 
netikėtai judėti.
▶ Atkreipkite dėmesį, kad, programuojant radijo 

ryšio sistemą, vartų judėjimo plote nebūtų 
žmonių ir daiktų.

  PERSPĖJIMAS
Pavojus nudegti prisilietus prie rankinio siųstuvo
Rankinis siųstuvas gali smarkiai įkaisti dėl  
tiesioginių saulės spindulių arba per didelio karščio. 
Naudodami galite nusideginti.
▶ Apsaugokite rankinį siųstuvą nuo tiesioginių 

saulės spindulių ir didelio karščio (pvz., padėkite 
jį į transporto priemonėje įrengtą dėtuvę).

  PERSPĖJIMAS
Pavojingų medžiagų keliamas nudeginimo 
pavojus
Įsikišus bateriją į burną, baterijoje esančios  
pavojingos medžiagos gali nudeginti.
▶ Nekiškite baterijos į burną ir pasirūpinkite,  

kad baterija nepatektų į vaikų rankas.

DĖMESIO
Blogesnis veikimas dėl aplinkos poveikio
Aukšta temperatūra, vanduo ir nešvarumai turi 
neigiamos įtakos rankinio siųstuvo veikimui.
Saugokite rankinį siųstuvą nuo šio poveikio:
• Tiesioginių saulės spindulių (leidžiama aplinkos 

temperatūra nuo 0 °C iki +50 °C).
• Drėgmės
• Dulkių

Kai radijo ryšio sistemą pradedate naudoti, išplečiate 
ar pakeičiate: 
• Tai galite atlikti tik pavarai esant rimties padėtyje.
• Patikrinkite veikimą.
• Naudokite tik originalias dalis.
• Vietos sąlygos gali turėti įtakos radijo ryšio  

sistemos veikimo nuotoliui.
Jei į garažą nėra atskiro įėjimo, visus radijo ryšio 
sistemų pakeitimus ir plėtimus atlikite garaže. 

7 .1 Rankinio siųstuvo aprašymas

1×3 V 
CR 2032

1 Šviesos diodas, dviejų spalvų
2 Rankinio siųstuvo mygtukai
3 Izoliacinė baterijos plėvelė
4 Baterija
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7 .2 Baterijos keitimas
3 V ličio baterija, tipas: CR 2032
Įdėjus bateriją, rankinis siųstuvas yra parengtas 
darbui.

1×3 V 
CR 2032

  ĮSPĖJIMAS
Naudojant netinkamo tipo baterijas gali įvykti 
sprogimas
Jei keičiant bateriją įdedama netinkamo tipo baterija, 
gali įvykti sprogimas.
▶ Naudokite tik rekomenduojamo tipo baterijas.

  ĮSPĖJIMAS
Vidinių nudegimų keliamas pavojus gyvybei
Prarijus bateriją, baterijoje esančios pavojingos 
medžiagos gali pavojingai nudeginti vidaus organus. 
Nudegimai per 2 valandas gali sukelti mirtį.
▶ Neprarykite baterijos ir pasirūpinkite, kad baterija 

nepatektų į vaikų rankas.

DĖMESIO
Rankinio siųstuvo sugadinimas ištekėjus  
baterijos skysčiui
Baterijų skystis gali ištekėti ir sugadinti rankinį 
siųstuvą.
▶ Išimkite bateriją iš rankinio siųstuvo, kai jo ilgesnį 

laiką nenaudojate.

7 .3 Rankinio siųstuvo eksploatavimas
Kiekvienam rankinio siųstuvo mygtukui priskirtas radijo 
ryšio kodas.
▶ Paspauskite rankinio siųstuvo mygtuką, kurio 

radijo ryšio kodą norite siųsti.
– Šviesos diodas 2 sekundes šviečia mėlynai.
– Radijo ryšio kodas siunčiamas.

PASTABA
Jei rankinio siųstuvo mygtuko radijo ryšio kodas  
buvo perimtas iš kito rankinio siųstuvo, paspauskite  
ir laikykite rankinio siųstuvo mygtuką, kol šviesos 

diodai pakaitomis mirksi raudona ir mėlyna spalva,  
ir atliekama norima funkcija.

Akumuliatoriaus būsenos rodmuo rankiniame 
siųstuve

Šviesos diodas sumirksi 2 
kartus raudonai, po to radijo 
ryšio kodas dar siunčiamas.

Netrukus reikėtų 
pakeisti bateriją.

Šviesos diodas 2 kartus 
sumirksi raudonai, po to radijo 
ryšio kodas nebesiunčiamas.

Bateriją reikia 
pakeisti  
nedelsiant.

7 .4 Radijo ryšio kodo perdavimas / siuntimas
1 . Paspauskite ir laikykite rankinio siųstuvo, iš kurio 

norite perduoti / siųsti radijo ryšio kodą, mygtuką.
– Šviesos diodas 2 sekundes šviečia mėlynai ir 

užgęsta.
– Po 5 sekundžių šviesos diodas pakaitomis 

mirksi raudonai ir mėlynai. 
– Rankinio siųstuvo mygtukas siunčia radijo ryšio 

kodą.
2 . Kai radijo ryšio kodas užprogramuojamas ir 

atpažįstamas, rankinio siųstuvo mygtuką atleiskite.
– Šviesos diodas užgęsta.

PASTABA
Radijo ryšio kodui perduoti / siųsti turite 15 sekundžių. 
Jei per šį laiką perdavimas / siuntimas bus 
nesėkmingas, pakartokite procesą.

7 .5 Rankinio siųstuvo atstata
1 . Atidarykite rankinio siųstuvo korpusą.
2 . 10-iai sekundžių išimkite akumuliatorių.
3 . Paspauskite rankinio siųstuvo mygtuką ir laikykite.
4 . Įdėkite bateriją.

– Šviesos diodas 4 sekundes lėtai mirksi mėlynai.
– Šviesos diodas 2 sekundes greitai mirksi 

mėlynai.
– Šviesos diodas ilgai šviečia mėlynai.

5 . Atleiskite rankinio siųstuvo mygtuką.
Visi radijo ryšio kodai priskirti iš naujo .

6 . Uždarykite rankinio siųstuvo korpusą.

PASTABA
Jei rankinio siųstuvo mygtuką atleisite per anksti, 
naujas radijo ryšio kodas nebus priskirtas.

7 .6 Šviesos diodų indikatorius

Mėlynas (BU)

Būsena Funkcija
Šviečia 2 s siunčiamas radijo ryšio 

kodas
mirksi lėtai Rankinis siųstuvas veikia 

programavimo režimu
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Po lėto mirksėjimo 
mirksi greitai

Programuojant buvo 
atpažintas galiojantis radijo 
ryšio kodas

Mirksi 4 s lėtai,
mirksi 2 s greitai,
ilgai šviečia

Atstata atlikta ir baigta

Raudonas (RD)

Būsena Funkcija
sumirksi 2 kartus Baterija yra beveik 

išsieikvojusi

Mėlynas (BU) ir raudonas (RD)

Būsena Funkcija
mirksi pakaitomis Rankinis siųstuvas veikia 

perdavimo / siuntimo režimu

7 .7 Rankinio siųstuvo valymas

DĖMESIO
Netinkamai valant, rankinį siųstuvą galima 
apgadinti
Valant rankinį siųstuvą netinkamomis valymo 
priemonėmis gali būti pažeistas rankinio siųstuvo 
korpusas ir rankinio siųstuvo mygtukai.
▶ Rankinį siųstuvą valykite tik švaria, minkšta ir 

drėgna šluoste.

PASTABA
Per ilgesnį reguliaraus naudojimo laiką balti rankinio 
siųstuvo mygtukai gali pakeisti spalvą dėl sąlyčio su 
kosmetikos gaminiais (pvz., rankų kremu).

7 .8 Elektrinių ir elektroninių prietaisų atliekų 
tvarkymas

Elektrinių ir elektroninių prietaisų negalima utili-
zuoti kaip buitinių atliekų arba likučių, 
juos reikia pristatyti į tam skirtus priėmimo 
ir surinkimo punktus.

7 .9 Naudotų baterijų šalinimas
Baterijų nemeskite kartu su buitinėmis atlie-
komis! Įstatymiškai kiekvienas naudotojas yra 
įpareigotas baterijas atiduoti į savo 
savivaldybės, miesto rajono arba parduotuvės 
atliekų surinkimo vietą, kad jos galėtų būti 
pašalintos tausojant aplinką.

7 .10 Techniniai duomenys
Tipas Rankinis siųstuvas 

„HSE 4 BiSecur“
Dažnis 868 MHz
Spinduliuojamoji 
galia

maks. 10 mW (EIRP)

Maitinimo  
įtampos šaltinis

1 × 3 V ličio baterija,  
tipas CR 2032

Leistina aplinkos 
temperatūra Nuo 0 °C iki +50 °C
Maks. oro drėgnis 93 % nesikondensuojanti
Apsaugos klasė IP 20

7 .11 Rankinio siųstuvo ES atitikties deklaracija
Šiuo dokumentu šios pavaros gamintojas patvirtina, 
kad pristatytas rankinis siųstuvas atitinka ES Direktyvą 
2014/53/ES dėl radijo įrenginių. 
Išsamią ES atitikties deklaraciją rasite pridedamame 
patikros žurnale arba jos paprašykite gamintojo.

8 Radijo ryšio imtuvas

8 .1 Integruotas radijo ryšio imtuvas
Integruotame radijo ryšio imtuve galima užprogramuoti 
daugiausia 100 radijo ryšio kodų.
Radijo ryšio kodus galima  
paskirstyti esamiems kanalams.
Jei užprogramuosite daugiau nei 100 radijo ryšio kodų, 
bus ištrinti anksčiausiai užprogramuoti kodai.
Jei vienas rankinio siųstuvo  
mygtuko radijo ryšio kodas bus programuojamas 
dviem skirtingoms funkcijoms, bus ištrintas radijo ryšio 
kodas, skirtas anksčiau užprogramuotai funkcijai.
Norint užprogramuoti radijo ryšio kodą, turi būti 
įvykdytos žemiau nurodytos sąlygos:
• Pavara rimties padėtyje.
• Neaktyvintas pirminio įspėjimo laikas.
• Neaktyvinta laikymo atidarius trukmė.
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8 .1 .1 Radijo ryšio kodo programavimas impulso 
funkcijai

1×P

1×RD

RDRD

1 . Paspauskite pavaros gaubte esantį mygtuką P 1 
kartą.
Permatomo mygtuko šviesos diodas sumirksi 
1 kartą  
raudonai.

2 . Paspauskite ir laikykite paspaudę rankinio 
siųstuvo,  
iš kurio norite siųsti radijo ryšio kodą, mygtuką. 
Informaciją apie rankinio siųstuvo veikimą rasite 
7.4 skyriuje.
Jei atpažįstamas galiojantis radijo ryšio kodas, 
greitai raudona spalva mirksi permatomo mygtuko 
šviesos diodas.

3 . Atleiskite rankinio siųstuvo mygtuką.
Permatomo mygtuko šviesos diodas mirksi lėtai, 
raudona spalva.

Rankinio siųstuvo mygtukas  
suprogramuotas ir parengtas darbui .

Jei norite suprogramuoti kitus rankinio siųstuvo 
mygtukus:
▶ Pakartokite veiksmus 2 + 3.
Jeigu dviejuose skirtinguose kanaluose suprogramuo-
jamas toks pats rankinio siųstuvo mygtukas, tuomet jis 
ištrinamas anksčiau suprogramuotame kanale.

Rankinio siųstuvo mokymo nutraukimas anksčiau:
▶ Paspauskite mygtuką P 8 kartus arba palaukite 

pertraukos.
Pavaros mechanizmo apšvietimas šviečia nuolat.

Pertrauka:
Jei programuojant rankinį siųstuvą pasibaigia per-
trauka (25 sekundės), automatiškai vėl perjungiamas 
pavaros darbo režimas. 

8 .1 .2 Radijo ryšio kodo programavimas kitoms 
funkcijoms

▶ Atlikite tokius pat veiksmus, kuriuos atlikote 
impulso funkcijai.

Spausdami pavaros gaubte esantį mygtuką P  
pasirinkite pageidaujamą funkciją.

Pavaros mechanizmo  
apšvietimas

Paspauskite 2 kartus

Dalinis atidarymas Paspauskite 3 kartus
Krypties pasirinkimas  
VARTAI ATIDARYTI

Paspauskite 4 kartus

Krypties pasirinkimas  
VARTAI UŽDARYTI

Paspauskite 5 kartus

Vėdinimas Paspauskite 6 kartus
Visos funkcijos (pvz., 
„homee Brain“)

Paspauskite 7 kartus

Permatomo mygtuko šviesos diodas sumirksi  
raudonai 1 kartą, 2, 3, 4, 5, 6 arba 7 kartus.

8 .2 Išorinis radijo ryšio imtuvas*

8 .2 .1 Radijo imtuvas „ESE BiSecur“
Išoriniu radijo ryšio imtuvu, pvz., esant ribotam  
veikimo nuotoliui, galite valdyti tokias funkcijas:
• Impulsas 
• Pavaros mechanizmo apšvietimas 
• Dalinis atidarymas 
• Krypties pasirinkimas VARTAI ATIDARYTI
• Krypties pasirinkimas VARTAI UŽDARYTI
Vėliau prijungę išorinį radijo ryšio imtuvą turite būtinai 
ištrinti integruoto radijo ryšio imtuvo radijo ryšio kodus.
▶ 13 skyrius

8 .2 .2 Radijo ryšio kodo programavimas 
išoriniame radijo ryšio imtuve

▶ Rankinio siųstuvo mygtuko radijo ryšio kodą 
užprogramuokite, kaip nurodyta išorinio imtuvo 
naudojimo instrukcijoje.

8 .3 Imtuvo ES atitikties deklaracija
Šiuo dokumentu šios pavaros gamintojas patvirtina, kad 
integruotas imtuvas atitinka ES Direktyvą 2014/53/ES 
dėl radijo įrenginių.
Išsamią ES atitikties deklaraciją rasite pridedamame 
patikros žurnale arba jos paprašykite gamintojo.

* – Priedo standartinėje įrangoje nėra!
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9 Baigiamieji darbai
Baigę visus reikiamus eksploatavimo pradžios 
žingsnius, atlikite toliau nurodytus veiksmus"
▶ Uždarykite dangtelį.

9 .1 Įspėjamojo ženklo pritvirtinimas
▶ Nuolatinai pritvirtinkite komplekte esantį įspėjamąjį 

ženklą dėl prispaudimo gerai matomoje, švarioje ir 
netepaluotoje vietoje, pvz., šalia pritvirtinto 
pavaros valdymo pultelio.

min.1500

A B

9 .2 Veikimo patikra

  ĮSPĖJIMAS
Pavojus susižaloti dėl neveikiančių saugos įtaisų
Jei saugos įtaisai neveikia, įvykus gedimui, galima 
susižaloti.
▶ Po mokomųjų važiavimų eksploatuotojas privalo 

patikrinti, kaip veikia saugos įtaisas (-i).

Tik po to sistema paruošiama darbui .

Norėdami patikrinti grįžtamąją saugos eigą: 

1 . Vartams užsidarant prilaiky-
kite juos abiem rankomis.
Vartų sistema turi sustoti ir 
pradėti judėti grįžtamąja 
saugos eiga.

2 . Vartams atsidarant, prilaiky-
kite juos abiem rankomis.
Vartų sistema turi išsijungti ir 
atsipalaiduoti.

3 . Vartų viduryje padėkite 
maždaug 50 mm (SKS) arba 
16 mm (VL) aukščio bandinį ir 
uždarykite vartus.
Kai tik vartai pasieks bandinį, 
vartų sistema turi sustoti ir 
pradėti judėti grįžtamąja 
saugos eiga.

▶ Atsiradus apsauginio grįžtamojo kontūro veikimo 
sutrikimui, patikrinimą arba remontą patikėkite tik 
kvalifikuotam asmeniui.

10 Naudojimas

  ĮSPĖJIMAS
Pavojus susižaloti judant vartams
Judant vartams, vartų srityje 
galimos traumos arba pažeidimai.
▶ Prie vartų sistemos vaikams 

žaisti draudžiama.
▶ Užtikrinkite, vartų judėjimo plote 

nebūtų žmonių ir daiktų.
▶ Eksploatuokite garažo vartų 

pavarą tik tada, kai galite  
matyti vartų judėjimo zoną ir 
vartų sistemoje yra tik vienas 
saugos įtaisas.

▶ Stebėkite vartų eigą, kol jie 
nepasieks galinės padėties.

▶ Atidarius vartus nuotoliniu pultu, 
pro juos praeiti ar pravažiuoti 
galima tik tada, kai garažo 
vartai sustoja galinėje padėtyje 
VARTAI ATIDARYTI!

▶ Niekada nestovėkite po  
atidarytais vartais.

  PERSPĖJIMAS
Suspaudimo pavojus kreipiamajame bėgyje
Jei judant vartams į kreipiamąjį bėgį įkišama ranka,  
ji gali būti prispausta.
▶ Judant vartams, nekiškite rankų į kreipiamąjį 

bėgelį.
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  PERSPĖJIMAS
Pavojus susižaloti lyno bumbulu
Pakibę ant lyno bumbolo, galite nukristi ir susižaloti. 
Pavara gali nutrūkti ir sužaloti po ja esančius 
asmenis, pažeisti daiktus arba ji pati gali būti  
sugadinta.
▶ Nepakibkite visu savo svoriu ant lyno bumbulo.

  PERSPĖJIMAS
Pavojus susižaloti dėl nevaldomo vartų judėjimo 
kryptimi VARTUS UŽDARYTI, lūžus esamai svorio 
išlyginimo spyruoklei ir atsisklendus kreipia-
majam slankikliui .
Kai lūžus svorių išlyginimo spyruoklei, esant  
nepakankamai subalansuotiems vartams ir ne  
iki galo uždarytiems vartams, atsklendžiamas  
kreipiamasis slankiklis, neįmontavus papildomos 
įrangos rinkinio, vartai gali nevaldomai pradėti judėti 
kryptimi VARTUS UŽDARYTI.
▶ Atsakingas montuotojas privalo prie kreipiamojo 

slankiklio pritvirtinti papildomos įrangos rinkinį, 
jei įvykdomos šios sąlygos:
– Galioja DIN EN 13241-1 standartas.
– Kvalifikuotas asmuo garažo vartų pavarą  

pritvirtina prie „Hörmann“ segmentinių  
vartų be apsaugos nuo spyruoklės lūžimo 
(BR 30).

Šį rinkinį sudaro varžtas, užfiksuojantis kreipiamąjį 
slankiklį nuo nekontroliuojamo atsklendimo, ir  
naujas lyno bumbulo ženklas, kuriame paveikslėliais  
vaizduojama, kaip naudoti rinkinį ir kreipiamąjį 
slankiklį dviem kreipiamojo bėgelio darbo režimams.

PASTABA
Naudoti avarinio atrakinimo įtaiso arba avarinio  
atrakinimo spynos su papildomos įrangos rinkiniu 
negalima.

DĖMESIO
Pažeidimas mechaninio atrakinimo mechanizmo 
lynu
Jei mechaninio atrakinimo mechanizmo lynas liktų 
kaboti ant stogo laikymo sistemos arba kitų trans-
porto priemonės ar vartų išsikišimų, tuomet galimi 
pažeidimai.
▶ Atkreipkite dėmesį, kad lynas negali likti kaboti.

10 .1 Naudotojo instruktažas
Šią pavarą naudoti
• Vaikams nuo 8 metų.
• Asmenims su sumažėjusiais fiziniais, jutiminiais ar 

protiniais gebėjimais.
• Mažai patirties ir žinių turintiems asmenims.

Leidžiama tik tuomet, kai anksčiau nurodyto amžiaus 
vaikai / asmenys
• Yra prižiūrimi, kad
• Saugiai naudotų ir
• Atpažintų galimai kilusį pavojų.

Vaikams su pavara žaisti draudžiama.
▶ Visus asmenis, kurie naudosis vartais, išmokykite, 

kaip tvarkingai ir saugiai naudotis garažo vartų 
pavara.

▶ Parodykite ir išbandykite atblokavimo  
mechanizmus ir saugos atbulinę eigą.

10 .1 .1 Mechaninis atrakinimas lyno bumbulu
Mechaniškai atblokuojantis lyno bumbulas nuo garažo 
grindų negali būti aukščiau nei 1,8 m. Atsižvelgiant į 
garažo vartų aukštį, naudojimo vietoje gali prireikti 
pailginti lyną.
▶ Ilgindami lyną atkreipkite dėmesį, kad lynas negali 

būti nutįsęs prie stogo atramos sistemos arba kitų 
transporto priemonės ar vartų išsikišimų.

  ĮSPĖJIMAS
Pavojus susižaloti greitai užsidarant vartams
Jei lyno bumbulas suveikia, kai vartai uždaromi,  
kyla pavojus, kad vartai gali greitai užsidaryti, jei 
spyruoklės yra silpnos arba sulūžusios, arba  
netinkamai išlygintas svoris.
▶ Lyno bumbulą aktyvinkite tik tada, kai vartai 

uždaryti.

▶ Uždarę vartus, patraukite lyno bumbulą.  
Dabar vartai yra atšauti ir turi lengvai atsidaryti ir 
užsidaryti rankomis.

10 .1 .2 Mechaninis atrakinimas avarinio 
atrakinimo spyna

(tik garažuose be antrojo įėjimo)
▶ Uždarę vartus, aktyvinkite avarinio atrakinimo 

spyną. Dabar vartai yra atšauti ir turi lengvai 
atsidaryti ir užsidaryti rankomis.

10 .2 Įvairių radijo ryšio kodų funkcijos
Kiekvienam rankinio siųstuvo mygtukui priskirtas radijo 
ryšio kodas. Norint pavarą valdyti rankiniu siųstuvu, 
reikia atitinkamo rankinio siųstuvo mygtuko radijo ryšio 
kodą užprogramuoti integruoto radijo ryšio imtuvo 
norimos funkcijos kanale.
▶ 8.1 skyrius
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PASTABA
Jei rankinio siųstuvo mygtuko radijo ryšio kodas buvo 
perimtas iš kito rankinio siųstuvo, paspauskite ir  
laikykite rankinio siųstuvo mygtuką, kol šviesos diodai 
pakaitomis mirksi raudona ir mėlyna spalva, ir 
atliekama norima funkcija.
Jei pavara aptinka perduotą radijo ryšio kodą, kuris 
dar nebuvo įsimintas integruotame radijo imtuve, 
pavara automatiškai 10 sekundžių persijungia į  
pasirengimo mokytis režimą.
Permatomo mygtuko šviesos diodas sumirksi raudonai 
1 kartą, 2, 3, 4 arba 5 kartus.

10 .2 .1 1 kanalas / impulsas
Garažo vartų pavara veikia tik normaliuoju režimu su 
impulsiniu sekimo valdikliu. 
Paspaudus atitinkamą rankinio siųstuvo mygtuką, 
T mygtuką arba išorinį mygtuką, perduodamas 
impulsas.
1 impulsas: Vartai juda galinės padėties link.
2 impulsai: Vartai sustabdomi.
3 impulsai: Vartai juda priešinga kryptimi.
4 impulsai: Vartai sustabdomi.
5 impulsai: Vartai juda 1-uoju impulsu pasirinktos 

galinės padėties kryptimi.
ir t. t.

10 .2 .2 2 kanalas / šviesa
Paspaudus atitinkamą rankinio siųstuvo šviesos 
mygtuką įjungiamas ir anksčiau išjungiamas pavaros 
apšvietimas.

10 .2 .3 3 kanalas / dalinis atidarymas
Jei vartai nenustatyti į dalinio atidarymo padėtį, 
spausdami atitinkamą rankinio siųstuvo dalinio  
atidarymo mygtuką nustatykite vartus į šią padėtį.
Jei vartai nustatyti į dalinio atidarymo padėtį,  
spausdami rankinio siųstuvo mygtuką
• Daliniam atidarymui, nustatykite vartus į galinę 

padėtį VARTAI UŽDARYTI.
• Impulsui įjungti, nustatykite vartus į galinę padėtį 

VARTAI ATIDARYTI.

10 .2 .4 4 kanalas / krypties parinkimas  
VARTAI ATIDARYTI

Rankinis siųstuvas radijo ryšio kodu VARTAI  
ATIDARYTI paleidžia impulsų seką (atidaryti–sustab-
dyti–atidaryti–sustabdyti) patraukti vartams į galinę 
padėtį VARTAI ATIDARYTI.

10 .2 .5 5 kanalas / krypties parinkimas  
VARTAI ATIDARYTI

Rankinis siųstuvas radijo ryšio kodu VARTAI 
UŽDARYTI paleidžia impulsų seką (uždaryti–sustab-
dyti–uždaryti–sustabdyti) patraukti vartams į galinę 
padėtį VARTAI UŽDARYTI.

10 .2 .6 6 kanalas / vėdinimas
Jeigu vartai nėra nustatyti į padėtį „Vėdinimas“, nau-
dojant rankinio siųstuvo radijo kodą „Vėdinimas“ vartai 
nustatomi į šią padėtį.
Jeigu vartai nustatyti į padėtį „Vėdinimas“,
• naudojant rankinio siųstuvo mygtuko radijo kodą 

„Vėdinimas“ vartai nustatomi į galinę padėtį ATI-
DARYTI.

• Impulso radijo ryšio kodu vartai patraukiami į 
galinę padėtį VARTAI ATIDARYTI.

10 .2 .7 7 kanalas / visos funkcijos
Hörmann“ yra sukūręs „Smarthome“ valdymo pultus 
(pvz., „Hörmann“ „homee Brain“).

10 .3 Garažo vartų pavaros veikimas po paeiliui 
vykstančių 3 greitų vartų ATIDARYMO 
eigų

Garažo durų pavaros variklis yra aprūpintas termine 
apsauga nuo perkrovos. Jeigu pavara per 2 minutes 
atlieka 3 greitas eigas kryptimi vartus ATIDARYTI, 
apsauga nuo perkrovos sumažina judėjimo greitį kryp-
timi vartus ATIDARYTI. Tuomet eiga kryptimi VARTAI 
ATIDARYTI ir VARTAI UŽDARYTI vyksta tuo pačiu 
greičiu. Po tolesnių 2 minučių neveikimo laiko eiga 
kryptimi VARTAI ATIDARYTI vėl vyks greitai.

10 .4 Elgesys nutrūkus įtampos tiekimui 
(be avarinio akumuliatoriaus)

Nutrūkus įtampos tiekimui vartų sistemą turite atidaryti 
ir uždaryti rankomis. Tam turite atjungti pavarą.

▶ Patraukite už mechaninio atrakinimo mechanizmo 
lyno. 
Darinėjimui ranka kreipiamasis slankiklis  
atkabinamas.

TR10A390-C  RE / 10.2020 45

LIETUVIŲ KALBA



10 .5 Elgesys atnaujinus įtampos tiekimą 
(be avarinio akumuliatoriaus)

Atstačius įtampos tiekimą reikia vėl prijungti pavarą, 
kad būtų užtikrinamas automatinis režimas.

▶ Paspauskite žalią mygtuką, esantį ant kreipiamojo 
slankiklio.
Kreipiamasis slankiklis vėl prijungtas automatiniam 
režimui.

10 .6 Judėjimas į pradinę padėtį
Atskaitos eiga atliekama toliau nurodytais atvejais:
• Vykstant eigai kryptimi VARTAI UŽDARYTI 3 kartus 

iš eilės suveikia jėgos ribotuvas.
• Jeigu vartams slenkant nutrūksta maitinimas.

Atskaitos eiga vyksta: 
• Tik kryptimi VARTAI ATIDARYTI.  

Pavaros apšvietimo įtaisas lėtai mirksi.
• Mažesniu greičiu.
• Mažiau didėjant paskutinį kartą užprogramuotoms 

jėgoms.
Atskaitos eigą aktyvina impulsinė komanda. Pavara 
juda iki galinės padėties VARTAI ATIDARYTI.

11 Patikra ir techninė priežiūra
Garažo vartų pavarai techninės priežiūros nereikia.
Tačiau dėl Jūsų pačių saugumo mes rekomenduojame 
kreiptis į kvalifikuotus specialistus, kad jie kasmet 
patikrintų vartų sistemą pagal gamintojo duomenis ir 
atliktų jos techninę priežiūrą.

  ĮSPĖJIMAS
Pavojus susižaloti netikėtai pradėjus judėti  
vartams
Vartai gali pradėti netikėtai judėti, jei tikrinant vartų 
sistemą arba atliekant jos techninę priežiūrą tretieji 
asmenys netyčia juos įjungs.
▶ Atlikdami bet kokius darbus prie vartų sistemos 

ištraukite tinklo ir, jei reikia, avarinio akumuliato-
riaus kištukus.

▶ Apsaugokite vartų sistemą nuo nesankcionuoto 
įjungimo.

Patikrą arba reikalingą remontą leidžiama atlikti tik 
kvalifikuotam asmeniui. Jei reikia tai atlikti, kreipkitės į 
platintoją.

Naudotojas gali apžiūrėti.
▶ Visas saugos ir apsaugines funkcijas tikrinkite  

kas mėnesį.
▶ Visus neišbandytus saugos įtaisus tikrinkite  

kas pusę metų.
▶ Atsiradusias klaidas arba trūkumus reikia  

nedelsiant pašalinti.

Vaikams neleiskite be priežiūros atlikti šios pavaros 
valymo ir techninės priežiūros darbų.

11 .1 Krumpliuotojo diržo įtempimas
Kreipiamojo bėgelio krumpliuotoji juosta / krumpliuo-
tasis diržas gamykloje įtemptas optimaliai.
Didelių vartų paleidimo ir stabdymo etape krumpliuo-
tasis diržas trumpam gali nusileisti iš bėgio profilio.  
Tai nereiškia jokių techninių nesklandumų ir neveikia 
neigiamai pavaros veikimo bei jos eksploatavimo 
trukmės.

11 .2 Apsauginės grįžtamosios eigos / 
reversavimo tikrinimas

Norėdami patikrinti grįžtamąją saugos eigą / 
reversavimą:

1 . Vartams užsidarant, prilaiky-
kite juos abiem rankomis.
Vartų sistema turi sustoti ir 
pradėti judėti grįžtamąja 
saugos eiga.

2 . Vartams atsidarant, prilaiky-
kite juos abiem rankomis.
Vartų sistema turi išsijungti ir 
atsipalaiduoti.

3 . Vartų viduryje padėkite 
maždaug 50 mm (SKS) arba 
16 mm (VL) aukščio bandinį  
ir uždarykite vartus.
Kai tik vartai pasieks bandinį, 
vartų sistema turi sustoti ir 
pradėti judėti grįžtamąja 
saugos eiga.

▶ Atsiradus apsauginio grįžtamojo kontūro veikimo 
sutrikimui, patikrinimą arba remontą patikėkite tik 
kvalifikuotam asmeniui.

11 .3 Apšvietimo modulio keitimas
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Tipas Pavaros mechanizmo apšvietimo 
modulis

Vardinė galia 10 – 1,6 W šviesos diodų
Vardinė įtampa 37 V

Esant įjungtam pavaros apšvietimui įtampa yra 
37 V DC.
▶ Pavaros apšvietimą keiskite tik tuomet, kai 

atjungta pavaros įtampa.

12 Gamyklinių parametrų atkūrimas 
(vartų duomenų ištrynimas)

Kai reikia iš naujo suprogramuoti pavarą, prieš tai 
reikia ištrinti esamus vartų duomenis.

Norėdami atstatyti gamyklinius nustatymus:
1 . Ištraukite tinklo kištuką ir prireikus avarinio  

akumuliatoriaus kištuką.
2 . Paspauskite ir laikykite paspaudę pavaros gaubte 

esantį mygtuką T.
3 . Vėl įkiškite tinklo kištuką.
4 . Kai pavaros mechanizmo apšvietimas sumirksės 

vieną kartą, atleiskite mygtuką T.
Vartų duomenys ištrinti .

5 . Suprogramuokite pavarą iš naujo (žr. 6.1 skyrių).

PRANEŠIMAS:
Suprogramuoti radijo ryšio kodai išlieka.

13 Visų radijo ryšio kodų ištrynimas
Nėra galimybės ištrinti prijungto pavaros radijo ryšio 
siųstuvo atskirų rankinio siųstuvo mygtukų radijo ryšio 
kodų.

RD RD

PP

Jei norite ištrinti visus suprogramuotus radijo ryšio 
kodus:
1 . Paspauskite ir laikykite paspaudę pavaros gaubte 

esantį mygtuką P.
– Lėtai raudona spalva mirksi šviesos diodas ir 

informuoja, kad parengta ištrinti.
– Po to raudonas šviesos diodas mirksi greitai.
Visų rankinių siųstuvų visi suprogramuoti radijo 
ryšio kodai ištrinti.

2 . Atleiskite mygtuką P.

PASTABA
Jei atleisite mygtuką P anksčiau, radijo ryšio kodai 
nebus ištrinami.

14 Išmontavimas ir šalinimas
PASTABA
Išmontuodami vartus, laikykitės visų galiojančių darbų 
saugos reikalavimų.

Leiskite garažo vartų pavarą išmontuoti specialistui 
pagal šią instrukciją logiškai atvirkštine tvarka ir ją  
tinkamai utilizuoti.

14 .1 Pakuotės atliekų tvarkymas
Pakuotės atliekas rūšiuokite:

– kartoną – prie makulatūros
– plėveles – prie antrinių žaliavų

14 .2 Elektrinių ir elektroninių prietaisų atliekų 
tvarkymas

Elektrinių ir elektroninių prietaisų negalima utili-
zuoti kaip buitinių atliekų arba likučių, 
juos reikia pristatyti į tam skirtus priėmimo 
ir surinkimo punktus.
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15 Garantijos sąlygos

Garantijos trukmė
Šalia įstatymais nustatytų pardavėjo įsipareigojimų 
pagal pirkimo sutartį, mes suteikiame šias dalių  
garantijas, galiojančias nuo pirkimo datos:
• 5 metų garantiją pavaros technikai, varikliui ir  

variklio valdikliui.
• 2 metų garantiją radijo imtuvui, priedams ir  

papildomai įrangai.

Pasinaudojus garantija, jos trukmė nėra pratęsiama. 
Pakeitus dalis arba atlikus pagerinimo darbus, yra 
suteikiama 6 mėnesių garantija, ji turi būti ne 
trumpesnė nei likusi esamos garantijos trukmė.

Išankstiniai reikalavimai
Teisė į garantiją galioja tik toje šalyje, kurioje buvo 
pirktas prietaisas. Prekė turi būti įsigyta iš mūsų 
nurodytų prekybos atstovų. Garantijos teisė yra  
taikoma tik sutarties objekto defektams.
Pirkimo kvitas galioja kaip garantijos teisių 
pažymėjimas.

Paslaugos
Garantijos laikotarpiu mes pašaliname visus gaminio 
trūkumus, kuriuos aiškiai sukėlė medžiagos ar  
gamintojo klaida. Mes įsipareigojame savo nuožiūra 
nemokamai pakeisti defektuotas prekes prekėmis  
be defektų, pagerinti arba pakeisti mažesnės vertės 
preke. Pakeistos detalės tampa mūsų nuosavybe.
Į garantiją neįeina išlaidų už išardymą ir surinkimą 
kompensavimas, atitinkamų dalių tikrinimas, prarasto 
pelno ir sukeltų nuostolių kompensavimas.
Taip pat neatlyginama už žalą, atsiradusią dėl:
• Netinkamo įmontavimo ir prijungimo.
• Netinkamos eksploatavimo pradžios ir valdymo.
• Išorinio poveikio, pvz., ugnies, vandens, 

nenormalių aplinkos sąlygų.
• Mechaninių pažeidimų, atsiradusių dėl nelaimingo 

atsitikimo, nukritimo, smūgių.
• Neatsargių arba tyčinių pažeidimų.
• Normalaus susidėvėjimo arba techninės priežiūros 

stokos.
• Remonto, kurį atliko nekvalifikuoti asmenys.
• Neoriginalių dalių naudojimo.
• Specifikacijų lentelės nuėmimo arba padarymo 

neįskaitoma.

16 EB/ES atitikties deklaracija / 
montavimo deklaracija

(pagal EB/ES Mašinų direktyvos 2006/42/EB II priedo 
1 A dalį sukomplektuotai mašinai bei 1 B dalį iš dalies 
sukomplektuotai mašinai montuoti)
Galutinis vartotojas šią garažo vartų pavarą gali  
montuoti tik į priderintus ir aprobuotus vartų tipus.  
Šie vartų tipai nurodyti išsamioje EB/ES atitikties 
deklaracijoje, esančioje pridėtame patikros žurnale.
Jei ši garažo vartų pavara bus montuojama į  
neaprobuoto tipo vartus, tuomet montuotojas pats 
tampa sukomplektuotos mašinos gamintoju.
Montuoti gali tik kvalifikuotas montavimo paslaugas 
teikiančios įmonės darbuotojai, nes tik jie žino  
susijusius saugos potvarkius, galiojančias direktyvas  
ir standartus bei turi reikiamus patikros ir matavimo 
prietaisus.
Reikiamą montavimo deklaraciją taip pat rasite 
pridėtame patikros žurnale.
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17 Techniniai duomenys
Prijungimas prie  
elektros tinklo 230 / 240 V, 50 / 60 Hz
Budėjimo režimas < 1 W
Dažnis 868 MHz
Leistina aplinkos 
temperatūra nuo –20 °C iki +60 °C
Maks . oro drėgnis 93 % nesikondensuojanti
Apsaugos klasė Naudoti tik sausose patalpose
Išjungimo automatika Atskirai suprogramuojama abiem eigos kryptims
Galinių padėčių 
išjungimas /  
jėgos ribotuvas

• Mokosi savaime 
• Nesusidėvi, kadangi veikia be mechaninių jungiklių 
• Papildomai integruota maždaug 90 s veikimo laiko ribojimo funkcija, šoninių 

segmentinių vartų – 180 s 
• Per kiekvieną vartų eigą susireguliuojanti išjungimo automatika

Vardinė apkrova Žr. specifikacijų lentelę
Traukos ir spaudimo jėga Žr. specifikacijų lentelę
Variklis Nuolatinės srovės variklis su Holo jutikliu
Elektros maitinimo blokas Su termoapsauga
Jungtis • Besriegė jungčių technologija išoriniams apsauginės ypač žemos įtampos 

įrenginiams, pvz., vidiniam ir išoriniam impulsinio režimo mygtukui
• Besriegė jungčių technologija išoriniam 2 laidų mygtukui ir šviesiniam barjerui

Specialios funkcijos • Šviesinis barjeras arba uždarymo briaunų saugiklis, prijungiamas
• Papildomos relės, adapterių elektroninės plokštės ir tolesni prijungiami  

HCP-BUS abonentai
Sparčiojo atrakinimo 
mechanizmas

Rankiniam darbo režimui iš vidaus lynu aktyvinkite mechaninį blokavimo 
panaikinimą

Universalūs apkaustai Plokštuminiams atverčiamiems ir segmentiniams vartams
Vartų judėjimo greitis • Judėjimo kryptimi VARTAI UŽDARYTI maks. 14 cm/s1)

• Judėjimo kryptimi VARTAI ATIDARYTI maks. 20 cm/s1)

Garažo vartų pavaros  
skleidžiamas triukšmas ≤ 70 dB (A)
Kreipiamasis bėgelis • 30 mm ypač plokščias

• Su integruotu pakėlimo saugikliu
• Su patentuotu krumpliuotuoju diržu, kuriam nereikia techninės priežiūros

1)  Priklauso nuo pavaros tipo, vartų tipo, vartų dydžio ir vartų sąvaros svorio

18 Klaidų / įspėjamųjų pranešimų ir eksploatavimo būsenų indikatoriai

18 .1 Pavaros mechanizmo apšvietimo pranešimai

Būsena Funkcija
Mirksi lėtai Atliekama mokomoji arba atskaitos eiga
Sumirksi vieną kartą Gamykliniai parametrai atkurti sėkmingai
Sumirksi vieną kartą 2 × Pavara neužprogramuota (būsena pristatant)
Sumirksi vieną kartą 3 × Kita eiga yra atskaitos eiga

Per išankstinį įspėjimą
Techninės priežiūros intervalas pasiektas
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18 .2 Pranešimai apie klaidas
Raudonas šviesos diodų indikatorius (RD)

Rodmuo Klaida / įspėjimas Galima gedimo priežastis Pagalba
Sumirksi  
1 kartą

Negalima nustatyti 
reversavimo ribos

Nustatant reversavimo ribą SKS / VL 
kelyje pasitaikė kliūtis

Pašalinkite kliūtį

Reversavimo riba yra > 200 mm 
prieš vartų galinę padėtį VARTAI 
UŽDARYTI

Klaida patvirtinama spaudžiant mygtuką T.
Pasirinkite padėtį < 200 mm prieš galinę 
padėtį VARTAI UŽDARYTI

Nustatant SKS / VL reversavimo ribą 
neatpažintas bandinys.

Pakartotinai nustatykite reversavimo ribą.

Negalima nustatyti 
dalinio atidarymo 
padėties.

Dalinio atidarymo padėtis yra per 
arti galinės vartų padėties 
(≤ 120 mm slankiklio eiga)

Dalinio atidarymo padėtis turi būti 
> 120 mm

Negalima nustatyti 
vėdinimo padėties

Vėdinimo padėtis neatitinka 
leidžiamojo diapazono

Vėdinimo padėtis turi būti per 
35 – 300 mm slankiklio eigą nuo vartų 
galinės padėties

Vartų programa-
vimas negalimas

Suprogramuota judėjimo atkarpa 
per trumpa

Padidinkite atstumą tarp galinių atramų

Sumirksi  
2 kartus

SE 1 saugos 
įtaisas

Neprijungtas nė vienas saugos 
įtaisas

Prijunkite saugos įtaisą

Nutrauktas saugos įtaiso signalas Nustatykite / išlygiuokite saugos įtaisą
Patikrinkite ir prireikus pakeiskite įvadus

Saugos įtaisas sugedo Pakeiskite saugos įtaisą
Sumirksi  
3 kartus

Jėgos ribojimas 
kryptimi VARTAI 
UŽDARYTI

Vartai juda per sunkiai arba  
netolygiai

Pakoreguokite vartų eigą

Vartų zonoje yra kliūtis Pašalinkite kliūtį, jei reikia, iš naujo  
suprogramuokite pavarą

Sumirksi  
4 kartus

Pertraukta rimties 
srovės grandinė

Atidarytos durys vartuose Uždarykite duris vartuose
Netinkamai įmontuotas magnetas Tinkamai įmontuokite magnetą  

(žr. durų vartuose kontakto instrukciją)
Netinkamai atliktas bandymas Pakeiskite durų vartuose kontaktą
Pertraukta prie BUS lizdo prijungto 
priedo rimties srovės grandinė.

Patikrinkite prie BUS lizdo prijungtą priedą

Sumirksi  
5 kartus

Jėgos ribojimas 
kryptimi VARTAI 
ATIDARYTI

Vartai juda per sunkiai arba  
netolygiai

Pakoreguokite vartų eigą

Vartų zonoje yra kliūtis Pašalinkite kliūtį, jei reikia, iš naujo  
suprogramuokite pavarą

Sumirksi  
6 kartus

Sistemos klaida Vidinė klaida Atkurkite gamyklinius nustatymus ir iš 
naujo užprogramuokite pavarą, jei reikia, 
pakeiskite

Veikimo laiko  
ribojimas

Sutrūko diržas Pakeiskite diržą
Sugedo pavara Pakeiskite pavarą

Sumirksi  
7 kartus

Ryšio klaida Klaidingas ryšys su valdymo  
elementu arba papildoma elektro-
nine plokšte

Patikrinkite ir prireikus pakeiskite įvadus
Patikrinkite valdymo elementą arba 
papildomą elektroninę plokštę, prireikus 
pakeiskite
Nuskenuokite BUS magistralę

Sumirksi  
8 kartus

Valdymo ele-
mentai / valdymas

Klaida įvedant duomenis Patikrinkite įvestus duomenis ir pakeiskite
Įvesta klaidinga reikšmė Patikrinkite įvestą reikšmę ir pakeiskite

Judėjimo komanda 
nėra galima

Pavara buvo užblokuota valdymo 
elementams, ir judėjimo komanda 
duota

Atlaisvinkite pavarą valdymo elementams
Patikrinkite IT 3b jungtį
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Rodmuo Klaida / įspėjimas Galima gedimo priežastis Pagalba
Sumirksi  
9 kartus

Būdinga 
užprogramuotiems 
saugos įtaisams

Nutrūko ryšys su išbandytu saugos 
įtaisu

Patikrinkite saugos įtaisą, prireikus  
pakeiskite 

Suveikė uždarymo briaunų  
saugiklis / anksčiau suveikiantis 
šviesos barjeras

Pašalinkite kliūtį

Uždarymo briaunų saugiklis / 
anksčiau suveikiantis šviesos  
barjeras sugedęs arba neprijungtas

Patikrinkite ominę kontaktinę juostelę 8k2 
arba prijunkite per analizatorių 8k2-1T prie 
pavaros

Sumirksi 
10 kartų

Įtampos klaida 
(padidintoji arba 
pažemintoji 
įtampa)

Naudojant akumuliatorių: signalo 
perdavimas
Esant sumažintai tinklo įtampai: 
vidinė klaida be signalo perdavimo

Įkraukite akumuliatorių, patikrinkite 
įtampos šaltinį

Sumirksi 
11 kartų

Spyruoklė Susilpnėjęs spyruoklės įtempis Patikrinkite ir sureguliuokite spyruoklės 
įtempį

Spyruoklės lūžimas Pakeiskite spyruoklę

18 .3 Darbinių būsenų rodymas
Raudonas šviesos diodų indikatorius (RD)

Būsena Funkcija
Šviečia nuolat Eiga kryptimi VARTAI ATIDARYTI, VARTAI UŽDARYTI,

Vartai stovi galinėje padėtyje VARTAI ATIDARYTI arba tarpinėje padėtyje
Mirksi lėtai Atliekama mokomoji arba atskaitos eiga

Laikant atidarius
Visų radijo ryšio kodų ištrynimas (parengtis ištrinti)

Mirksi Sistemos paleistis esant įjungtam maitinimo įtampos tiekimui arba 
atstačius įtampos tiekimą
Visų suprogramuotų radijo ryšio kodų įkėlimas
Visų vartų duomenų ištrynimas (parengtis ištrinti)
Visų radijo ryšio kodų ištrynimas (ištrynimo patvirtinimas)

Mirksi greitai Per išankstinį įspėjimą
Visi vartų duomenys buvo ištrinti (ištrynimo patvirtinimas)
Radijo ryšio kodo išsaugojimas (suprogramavimo patvirtinimas)

Sumirksi 1 – 6 kartus Radijo ryšio kodo programavimas pasirinktam kanalui
Nustatymas DIL jungikliu

Mirksi lėtai, 10 kartų Pavara neužprogramuota (būsena pristatant)
Išjungta Nėra tinklo įtampos

Esant radijo ryšio įėjimo ir išėjimo komandoms

Šviesos diodų indikatorius: žalias (GN)

Būsena Funkcija
Šviečia nuolat Vartai stovi galinėje padėtyje VARTAI UŽDARYTI
Sumirksi 1 kartą Pakeistas parametras išsaugotas
Sumirksi 2 kartus Išsaugota nauja vėdinimo padėtis
Sumirksi vieną kartą, greitai nuo 
1 ×...8 × greičiu

Vienkartinis patvirtinimas, atsižvelgiant į parinktą nustatymą

Šviesos diodų indikatorius: raudonas / žalias (RD / GN)

Būsena Funkcija
Mirksi pakaitomis, labai greitai BUS magistralės skenavimas
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