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INSTRUKCE PRO UŽIVATELE

POKYNY TÝKAJÍCÍ SE P ÍRU KY PRO OBSLUHU INSTALACI A ÚDRŽBU
Tato p íru ka pro obsluhu a údržbu je nedílnou sou ástí výrobku a musí být p edána jeho uživateli. P íru ku pro instalaci a údržbu m jte uloženu na vhodném míst spole
se všemi dalšími dokumenty tohoto za ízení.

V ZÁJMU VLASTNÍ BEZPE NOSTI si d kladn p
te doporu ení a výstrahy obsažené v této p íru ce. Jsou zde obsaženy d ležité informace týkající se
bezpe nosti b hem používání a údržby výrobku. Tyto informace jsou sestaveny tak, aby byly snadno srozumitelné bez ohledu na to, jestli má daná osoba n jaké
zkušenosti s podobnými za ízeními nebo ne.
SYMBOLY POUŽÍVANÉ V P ÍRU CE

Tento symbol upozor uje na ást textu, která se týká bezpe nosti osob nebo zamezení vzniku materiálních škod.

#

Tento symbol upozor uje na ást textu, která se zabývá recyklací odpadu.

NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT V P ÍPAD , ŽE BYSTE POT EBOVALI DALŠÍ INFORMACE NEBO PODPORU P I INSTALACI A PROVOZU TOHOTO VÝROBKU.
SPECIELNÍ VÝSTRAHY PRO UŽIVATELE
Tato p íru ka pro obsluhu a údržbu poskytuje uživateli d ležité informace.
ada specielních výstrah upozor uje uživatele na možná nebezpe í a doporu uje se jejich d kladné prostudování, aby nedocházelo k chybám v obsluze a údržb .
PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA
Elektromechanický servopohon je sou ástí automatického systému pro ízení otevírání a zavírání bran a dve í. Tento systém umož uje dálkové ovládání. Z d vodu správné
funkce a bezpe nosti musí být udržován pouze kvalifikovanými osobami.
1x za 6 m síc je t eba p ekontrolovat správnou funkci systému, bezpe nostní prvky, p ipojení ochranného vodi e a systém pro manuální uvoln ní (s kompletním cyklem pohybu).
SEZNAM SPECIELNÍCH VÝSTRAH A UPOZORN NÍ PRO UŽIVATELE:
i práci na za ízení dbejte náležité opatrnosti zejména v blízkosti pohyblivých ástí a kovových záv
, za které byste se mohli zachytit t lem nebo volnou ástí oble ení.
Pohybem za ízení by pak mohlo dojít k úrazu. M jte na pam ti, že tento servopohon je schopen vyvinout velkou mechanickou sílu, která m že být zdrojem nebezpe í.
Nevstupujte do prostoru brány, pokud se tato brána pohybuje. Vy kejte, až se pohyb zastaví: Pohybující se ásti brány mohou zp sobit úraz. Bránu ovládejte pouze, pokud
máte dostate ný p ehled o prostoru, ve kterém se posuv brány pohybuje. V tomto prostoru nesmí být žádné p ekážky, které by tomuto pohybu bránily. Nedovolte d tem ani
zví at m, aby se zdržovaly v prostoru brány. Nedovolte d tem, aby si hrály s ovládacími prvky brány nebo s dálkovými ovlada i. Pokud je brána v pohybu, nezastavujte ji
mechanicky. Všichni uživatelé za ízení musí být s t mito výstrahami seznámeni. Pokud je to nutné, umíst te je na vhodném míst v blízkosti brány. V p ípad poruchy
kontaktujte kvalifikovaného servisního technika.

MANUÁLNÍ UVOLN NÍ A RU NÍ OVLÁDÁNÍ

MANUÁLNÍ UVOLN NÍ A RU NÍ OVLÁDÁNÍ
Pro p ípad výpadku nap tí nebo poruchy za ízení se seznamte s uvedenou procedurou manuálního uvoln ní a ujist te se, že o této možnosti v dí všichni jeho uživatelé.
Pozor: P ed provedením manuálního otev ení nebo uvoln ní odpojte za ízení od zdroje elektrické energie.
UVOLN NÍ A OVLÁDÁNÍ
Odsu te kryt zámku dle bodu 1 p edchozího obrázku. Do zámku vložte dodaný klí a oto te s ním o 90° ve sm ru hodinových ru

ek – viz bod 2 obrázku. Povytáhn te

zajiš ovací element (pá ku) sm rem k sob , až se dostane do stabilní polohy – viz bod 3 stejného obrázku. Nyní je možné bránu manuáln zavírat nebo otevírat tahem
nebo tlakem na posun.
NÁVRAT DO AUTOMATICKÉHO PROVOZU
Pozor: P i ovládání uvol ovací pá ky si po ínejte opatrn , aby nedošlo k úrazu p isk ípnutím prst , atd. Po dokon ení operace pá ku vra te do p vodní (zav ené)
polohy – viz bod 1. Klí em oto te zp t o 90° proti sm ru hodinových ru ek, klí vyjm te a nasu te kryt zámku na zámek. Zapn te elektrický p ívod.
DEMOTÁŽ A ZRUŠENÍ ZA ÍZENÍ

#

Za ízení je sestaveno z komponent , které nejsou p ímo nebezpe né životnímu prost edí. Pokud je to možné, vyt
ásti, atd.) a odevzdejte je ve sb rném míst .

te jednotlivé materiály (hliník, ocel, elektrické

Naše produkty jsou permanentn vylepšovány a inovovány. Mohou tedy nastat drobné odlišnosti ve vzhledu nebo funkcionalit . Výrobce si z tohoto d vodu vyhrazuje právo
na provedení zm n na výrobku bez následného upozorn ní v tomto návodu.
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