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V�EOBECNÉ UPOZORNENIA: BEZPEÈNOS� - MONTÁ� - POU�ÍVANIE (originálny návod)

Dôle�ité in�trukcie týkajúce sa bezpeènosti. Dodr�te v�etky in�trukcie, preto�e nesprávna montá� mô�e 
spôsobi� vá�ne �kody.
Dôle�ité in�trukcie týkajúce sa bezpeènosti. Je dôle�ité dodr�a� tieto in�trukcie kvôli bezpeènosti osôb. 
Odlo�te si tento návod pre prípadné pou�itie v budúcnosti.

• Pred zaèatím montá�e skontrolujte  �Technické parametre výrobku� a èi je tento výrobok vhodný na automatizáciu va�ej brány. Ak nie je
vhodný, NEZAÈÍNAJTE montá�.

• Výrobok nesmie by� pou�ívaný skôr, ako bolo vykonané uvedenie do prevádzky, ako je uvedené v kapitola �Kolaudácia a uvedenie do
prevádzky�.

Pod¾a najnov�ej európskej legislatívy realizácia automatickej brány alebo dverí musí spåòa� normy stanovené 
Smernicou o strojových zariadeniach, ktoré umo�òujú vyhlási� predpokladanú zhodu automatického zariadenia. 
Vzh¾adom k tomu musia by� v�etky kroky montá�e, zapojenia, programovania a servisu výrobku vykonané 
výhradne kvalifikovaným a kompetentným technikom, pri dodr�iavaní zákonov, noriem a nariadení platných na 
lokálnej úrovni, ako aj in�trukcií uvedených v tomto návode.

• Skôr ako zaènete s montá�ou výrobku skontrulujte, èi v�etok materiál, ktorý budete pou�íva�, je v dobrom stave a vhodný na pou�itie.
• Výrobok nie je urèený na pou�ívanie osobami (vrátane detí) ktorých fyzické, zmyslové a mentálne schopnosti sú zní�ené alebo nemajú

dostatok skúseností a vedomostí.
• Deti sa nesmú hra� so zariadením.
• Nedovo¾te de�om hra� sa s ovládacími zariadeniami. Dia¾kové ovládanie dr�te mimo dosahu detí.

S cie¾om predís� akémuko¾vek riziku spojenému s náhodným spustením tepelnej poistky, tento prístroj nesmie by� napájaný 
externým ovládacím zariadením, ako sú hodiny, ani zapojený na obvod, ktorému sa pravidelne zapína a vypína napájanie.

• Prívod prúdu musí by� vybavený vypínaèom s takou vzdialenos�ou kontaktov, ktorá dovo¾uje úplné odpojenie za podmienok predpísaných
kategóriou prepätia III.

• Poèas montá�e zaobchádzajte s výrobkom opatrne, vyhnite sa stlaèeniu, nárazu, pádu alebo kontaktu s tekutinami akéhoko¾vek druhu.
Výrobok nedávajte do blízkosti zdrojov tepla, ani ho nevystavujte otvorenému plameòu. Takéto prípady by ho mohli po�kodi� a by� príèinou 
porúch èi nebezpeèných situácií. Ak sa takéto nieèo stane, ihneï zastavte montá� a obrá�te sa na asistenènú slu�bu Nice.

• Výrobca sa zrieka v�etkej zodpovednosti za �kody na majetku alebo osobách spôsobené nedodr�aním návodu na montá�. V takýchto
prípadoch prepadá tie� záruka na vady materiálu.

• Hladina akustického tlaku pomyselnej emisie A je ni��ia ako 70 dB(A).
• Èistenie a servis, ktoré smie vykonáva� pou�ívate¾, nesmie by� vykonávané de�mi bez dozoru.
• Pred akýmko¾vek zásahom do zariadenia (servis, èistenie) v�dy vypnite výrobok zo siete napájania.
• Zariadenie pravidelne kontrolujte, obzvlá�� káble, pru�iny a dr�iaky, aby ste vèas odhalili prípadné chyby vyvá�enia a znaky opotrebenia èi

po�kodenia. Nepou�ívajte ho, ak je potrebná oprava alebo nastavanie, preto�e chyba montá�e alebo nesprávne vyvá�enie vrát mô�u
spôsobi� zranenia a �kody.

• Obalový materiál musí by� zlikvidovaný v plnom súlade s miestnymi predpismi.
• Výrobok nesmie by� namontovaný v exteriéri.
• Pozorujte vráta poèas pohybu a dohliadnite, aby sa osoby zdr�iavali mimo ich dosahu, a� kým nie sú úplne otvorené alebo zatvorené.
• Dávajte pozor, keï aktivujete manuálne odblokovacie zariadenie, preto�e vráta mô�u neoèakávane padnú� kvôli slabým alebo zlomeným

pru�inám, alebo ak nie sú dobre vyvá�ené.
• Ka�dý mesiac urobte kontrolu, èi pohon vráti vráta, keï tieto narazia na predmet vysoký 50 mm, polo�ený na prahu. Ak treba, nastavte a

znovu skontrolujte, nako¾ko nesprávne nastavenie mô�e by� nebezpeèné (u pohonov, ktoré majú zabudovaný bezpeènostný systém proti
zachyteniu, keï príde ku kontaktu so spodnou hranou vrát).

• Ak je napájací kábel po�kodený, musí ho vymeni� výrobca alebo jeho asistenèná slu�ba, v ka�dom prípade kvalifikovaná osoba, aby sa
predi�lo ka�dému riziku.

UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA MONTÁ�E

• Pred montá�ou pohonu skontrolujte, èi sú dvere v dobrom mechanickom stave, správne vyvá�ené a èi sa dobre otváraní a zatvárajú.
• Pred montá�ou pohonu odstráòte v�etky povrchové laná alebo re�aze a deaktivujte v�etky blokovacie zariadenia, ktoré nie sú potrebné pre

fungovanie s pohonom.
• Uistite sa, �e neexistujú �iadne body mo�ného zachytenia alebo pritlaèenia o pevné diely, keï sa vráta nachádzajú v polohe maximálneho

otvorenia a zatvorenia; prípadne chráòte tieto diely.
• Namontujte zariadenie pre manuálne odblokovanie vo vý�ke pod 1,8 m.

POZNÁMKA: ak je snímate¾né, odblokovacie zariadenie musí by� ulo�ené v bezprostrednej blízkosti vrát.
• Uistite sa, �e ovládacie prvky sa nachádzajú ïaleko od pohyblivých èastí, ale tak, aby umo�òovali priamy poh¾ad. S výnimkou selektora,

ovládacie prvky sa montujú do minimálnej vý�ky 1,5 m a nemajú by� prístupné.
• Etiketu s výstrahou proti zachyteniu umiestnite trvalým spôsobom na dobre vidite¾nom mieste alebo v blízkosti prípadných pevných

ovládaèov.
• Etiketu s popisom manuálneho manévru upevnite trvalým spôsobom blízko odblokovacieho zariadenia.
• Po dokonèení montá�e sa uistite, �e pohon nedovo¾uje otvárací pohyb, keï sú vráta za�a�ené váhou 20 kg, upevnenou v strede spodnej

hrany vrát (u pohonov, ktoré mô�u by� pou�ité na vrátach s èas�ami pretàèajúcimi viac ako 50 mm).
• Po dokonèení montá�e sa uistite, �e mechanizmus je primerane nastavený a pohon obráti pohyb vrát, ak tieto narazia na predmet vysoký

50 mm, polo�ený na prahu (u pohonov, ktoré majú zabudovaný bezpeènostný systém proti zachyteniu, keï príde ku kontaktu so spodnou
hranou vrát);

POZOR

POZOR

POZOR

POZOR

• Po dokonèení montá�e sa uistite, �e èasti vrát nezasahujú do verejnej cesty alebo chodníka.
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1   POPIS VÝROBKU A ÚÈEL POU�ITIA

SPY je rad elektromechanických motorov so samostatnou riadiacou jednotkou, urèených na automatizáciu sekcionálnych vrát a výklopných 
vrát s protizáva�ím, preènievajúcich aj nepreènievajúcich (obr.1): pre výklopné gará�ové vráta je potrebné pou�i� príslu�enstvo SPA5.
Riadiaca jednotka má zabudovaný rádiový prijímaè 433,92 MHz s kódovaním FLOR.

 POZOR! � Akéko¾vek iné pou�itie, odli�né od tu uvedeného a v podmienkach odli�ných od uvedených v tomto návode, 
sa pova�uje za nevhodné a zakázané!

2   OBMEDZENIE POU�ITIA

Tabu¾ka 1: obmedzenie pou�itia vzh¾adom na rozmery sekcionálnych alebo výklopných vrát (obr.1).
Tabu¾ka 2: obmedzenie pou�itia vzh¾adom na ka�dodenné pou�ívanie sekcionálnych alebo výklopných vrát (obr.1).

Tabu¾ka 1 � obmedzenie pou�itia
Model Sekcionálne Výklopné nepreènievajúce 

(s príslu�enstvom SPA5)
Výklopné preènievajúce 
(s príslu�enstvom SPA5) 

alebo s pru�inami (bez SPA5)

�írka vý�ka �írka vý�ka �írka vý�ka
SPY550 + li�ta 3.2 m 3.6 m 2.5 m 3.5 m 2.3 m 3.5 m 2.8 m
SPY550 + li�ta 4 m 2.8 m 3.3 m 2.6 m 3.1 m 2.9 m 3.5 m
SPY650 + li�ta 3.2 m 4.2 m 2.5 m 4 m 2.3 m 4 m 2.8 m
SPY650 + li�ta 4 m 3.2 m 3.3 m 3 m 3.1 m 3.3 m 3.5 m
SPY800 + li�ta 3.2 m 5 m 2.5 m 5 m 2.3 m 5 m 2.8 m
SPY800 + li�ta 4 m 3.8 m 3.3 m 3.7 m 3.1 m 4 m 3.5 m
Poznámka: rozmery uvedené v tejto tabu¾ke sú èisto orientaèné a slú�ia len pre vykonanie maximálneho odhadu. Reálna vhodnos� pohonu 
SPY na automatizovanie urèitých gará�ových vrát závisí od stupòa vyvá�enia vrát, od trenia vodiacich lí�t a iných faktorov, aj náhodných, 
ako tlak vetra alebo prítomnos� ¾adu, ktoré mô�u preká�a� pohybu.

 Pozor! Akéko¾vek iné pou�itie, odli�né alebo s rozmermi väè�ími ako sú uvedené v tomto návode, sa pova�uje za 
nevyhovujúce úèelu pou�itia. Nice sa zrieka akejko¾vek zodpovednosti za �kody spôsobené odli�ným pou�itím.

Tabu¾ka 2 � obmedzenie pou�itia
Model Cykly

Hodina Deò
SPY550 20 200
SPY650 30 300
SPY800 30 300

1
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3   MONTÁ�

3.1 - Montá� motora
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Obr. 5 znázoròuje polohu rôznych komponentov v typickom zariadení: a - motor
b - riadiaca jednotka
c - fotobunky
d - k¾úèový selektor 
e - maják

e

a

cc

d

b

1

5

2 2
6

3 4

5

Motor je napájaný 24 V prostredníctvom vodiacej li�ty: je povinné, aby bola li�ta izolovaná od gará�ových vrát alebo 
od ostatných zariadení umiestnených v blízkosti.

Dôle�ité! Pred vykonaním montá�e motora skontrolujte kapitolu 2, obsah balenia kvôli kompletnosti materiálu (obr. 2) 
a rozmery motora (obr. 3-4).
Pozor! Gará�ové vráta sa musia pohybova� ¾ahko. Re�pektujte obmedzenia (pod¾a EN 12604):
- privátny sektor = max. 150 N
- priemyselný/komerèný sektor = max. 260 N



Slovensky � 7

01. 1 - Spojte dve vodiace li�ty pomocou 
príslu�nej spojky.
2 - Ohnite jazýèky.
3 - Skontrolujte, èi sú vodiace li�ty 
pevne zablokované (bez mo�nosti 
pohybu).

1

1

2

02. Rozmotajte pásku vodièa.

03. Nasuòte pásku vodièa do vodiacej 
li�ty a� na doraz. Dávajte pozor, 
aby bola nasunutá správnym 
smerom.

04. 1 - Nasuòte pravý koncový doraz 
(otvorenie).
2 - Nasuòte konzolu pre montá� na 
strop.
3 - Nasuòte záslepku a zatlaète ju, 
a� kým poèujete cvaknutie.

1

32

cvak
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05. 1 - Odblokujte motor pomocou príslu�ného lanka.
2 - Skontrolujte, èi sa ozubené koleso vo¾ne otáèa.
3 - Zasuòte vozík motora do vodiacej li�ty (do ¾avej): pozor, aby bol zasunutý správnym smerom.
4 / 5 - Pomaly vytiahnite dve pásky, prièom dávajte pozor, aby ka�dá dvakrát cvakla.

3 4

cvak
2x

cvak
2x

1

cvak

2

5

06. Nasuòte ¾avý koncový doraz (zatvorenie).

07. Nasuòte záslepku s káblom.

Clik

 POZOR! � Ak je treba opätovne nasunú� vozík motora, viï kapitolu 7 - Tabu¾ka 12 - Problém  �Zasunutie vozíka 
motora po vykonaní servisu�.
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08. Na vozík motora upevnite konzolu 
gará�ových vrát.

09. Konzolu pre upevnenie vodiacej 
li�ty na stenu upevnite pomocou 
príslu�ných skrutiek (* nie sú 
súèas�ou balenia): ∅ 10 mm.

B

A

==

 10 mmØ

*

*

10. 1 - Skontrolujte upevòovacie kóty 
(obr. 4 na str. 6).
2 - Pripevnite vodiacu li�tu na 
konzolu pomocou príslu�nej 
skrutky.

 POZOR! � Keï je vodiaca 
li�ta upevnená na stenu zo 
strany gará�ových vrát, 
NESMIE BY� posunutá nabok, 
aby sa neposunuli kontakty na 
záslepke s káblom.
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11. 1/2 - Vodiacu li�tu dajte paralelne k stropu a skontrolujte, èi je vo vodováhe.
3 - Upevnite stropné konzoly na konzolu li�ty pomocou príslu�ných skrutiek.
4 - Uistite sa, �e vodiaca li�ta je rovná.
5 - Upevnite konzoly na strop príslu�nými skrutkami (* nie sú súèas�ou balenia): ∅ 6 mm.
6 - Skrá�te dve konzoly presne zarovno s li�tou, aby nepreká�ali pohybu vozíka motora. 
7 - Konzolu upevnite pomocou príslu�ných skrutiek (* nie sú súèas�ou balenia) definitívne na gará�ové vráta.

3 64 7

7

1 2 5

 6 mmØ

*

*

12. Nastavenie koncových dorazov:
A - Silno zatiahnite príslu�nú skrutku zadného koncového dorazu (otvorenie). 
B - Silno zatiahnite príslu�nú skrutku predného koncového dorazu (zatvorenie).

A

BA

B
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3.2 - Montá� krabice riadiacej jednotky

 Dôle�ité! � Pred montá�ou krabice riadiacej jednotky skontrolujte elektrické zapojenia na obr. 5 a v tabu¾ke 3.

 Nebezpeèie optickej emisie! � Pozera� do ledky zblízka a dlhý èas mô�e oslni� zrak a èiastoène zní�i� zrakové 
schopností, èo mô�e spôsobi� nehody. Nepozerajte priamo do led-svetla!

Tabu¾ka 3 - typ elektrických káblov (odkaz na obr. 5)
Svorka Typ kábla Maximálna

då�ka
Funkcia

1 MOTOR (a) 2 x 1 mm2  (dodaný) 5 m Napájanie vodiacej li�ty 24 Vdc

2 ING 2
(FOTO/OPEN)

2 x 0.5 mm2 20 m Znovu konfigurovate¾ný vstup 24 Vdc, z výroby konfigurovaný 
ako: 
- vstup NC s funkciou FOTO pri zatváraní (SPYBOX)
- vstup NO s funkciou OPEN (SPYBOX B)

BLUEBUS 2 x 0.75 mm2 20 m Vstup pre zariadenia BlueBUS
Pozor - zariadenia zapojte paralelne

3 ING 1
(PP)

2 x 0.5 mm2 20 m Znovu konfigurovate¾ný vstup 24 Vdc, z výroby konfigurovaný 
ako vstup NO s funkciou PP

4 STOP 2 x 0.5 mm2 20 m Vstup pre zapojenie tlaèidla STOP alebo citlivej hrany 
odporového typu 8K2; vstup je samonaèítací s mo�nos�ami 
NO, 8K2, NC *

5 OUT1
(FLASH)

2 x 0.5 mm2    (SPYBOXB / SPYBOX) 
RG58            (SPYBOXB)

20 m
10 m

6 NAPÁJANIE 
230 Vac 50/60Hz

3 x 1 mm2 (nie je súèas�ou balenia) - Napájanie riadiacej jednotky

* Ak sa pou�íva odporová citlivá hrana kategórie B (pod¾a normy EN 954-1), na obmedzenie nárazovej sily (pod¾a kategórie 2 a stupeò C
výkonu) je potrebné aktivova� parameter L5 (programovanie 1. stupòa) a vykona� h¾adanie zariadení.

01. 1 - Otvorte kryt: uvo¾nite skrutku a �ahajte ju smerom dole, a� kým poèujete cvaknutie.
2 - Zalo�te trubku na prechod elektrických káblov cez �trbinu alebo káblovú priechodku:
   - �trbina: treba vylomi� výlisok pomocou skrutkovaèa.
   - Káblová priechodka: treba vyvàta� dieru pomocou vàtaèky a upevni� trubku.

1

2

3

cvak

02. 1 - Na stenu, na mieste, kde má by� upevnená krabica riadiacej jednotky, namontujte konzolu pomocou príslu�ných hmo�diniek a 
skrutiek (nie sú súèas�ou dodávky: ∅ 4 mm).
2 - Krabicu riadiacej jednotky zaveste na konzolu.

 4 mmØ

*

*

1 2

Výstup pre zapojenie majáka (12 Vdc - 21 W  alebo 24 Vdc - 
25 W, nastavite¾né) alebo pre zapojenie iných zariadení s 
napätím 24 Vdc - 25 W max.
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03. 1 - Oznaète si body pre upevnenie spodnej èasti krabice.
2 - Odháknite krabicu z konzolu a odlo�te ju nabok.
3 - Pomocou vàtaèky prevàtajte diery.
4 - Zaháknite krabicu na konzolu a upevnite spodnú èas� pomocou príslu�ných skrutiek (5).

1 2 3 4

5

04. 1 - Zapojte elektrické káble motora a príslu�enstva (na základe modelu riadiacej jednotky). 
2 - Zapojte kábel napájania.

TXRX

NC

C

C

NO

+ + -

1 2
+ -

1 2 3 4 5
+ - NO CO

M NC

m
ar

ro
ne b
lu

SPYBOX
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TXRX

NC

C

C

NO

+ -

m
ar

ro
ne b
lu

SPYBOX B

05. Po vykonaní programovania zatvorte kryt pomocou príslu�nej skrutky.

2 1

Pri montá�i ïal�ieho príslu�enstva v rámci zariadenia postupujte pod¾a príslu�ných návodov na montá�.

4 KOLAUDÁCIA A UVEDENIE DO PREVÁDZKY

Toto je najdôle�itej�ia fáza pri realizácii automatického zariadenia, ktorej úlohou je zaruèi� maximálnu bezpeènos� zariadenia.
Musí ju vykona� kvalifikovaný a skúsený pracovník, ktorý rozhodne, ktoré skú�ky sú potrebné na kontrolu prijatých rie�ení v závislosti od 
prítomných rizík, a skontroluje dodr�anie nále�itostí zákonov, noriem a nariadení, najmä v�tekých nále�itostí normy EN 12445, ktorá urèuje 
skú�obné metódy na kontrolu pohonov brán a dverí.
Prídavné zariadenia musia by� podrobené �peciálnej kolaudácii, jednak kvôli funkènosti, jednak kvôli správnemu vzájomnému pôsobeniu so 
SPY: postupjte pod¾a návodov na montá� jednolivých zariadení.

4.1 - Kolaudácia
Kolaudácia mô�e by� tie� pou�itá na pravidelnú kontrolu zariadení, ktoré tvoria automatický systém. Ka�dý jeden komponent (citlivé hrany, 
fotobunky, núdzový stop a pod.) si vy�aduje �pecifickú fázu kolaudácie. Pre tieto zariadenia postupujte pod¾a in�trukcií uvedených v 
príslu�ných návodoch.
Vykonajte set up riadiacej jednotky.
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Vykonajte kolaudáciu SPY, a to nasledovne:

02. Odblokujte gará�ové vráta potiahnutím odblokovacieho lanka 
smerom dole a skontrolujte, èi je mo�né manuálne hýba� 
gará�ovými vrátami v smere otvárania aj zatvárania silou:
- privátny sektor = max. 150 N
- priemyselný/komerèný sektor = max. 260 N

cvak

03. Znovu zaistite vozík motora.

04. S pou�itím k¾úèového selektora alebo vysielaèa vyskú�ajte zatváranie a otváranie gará�ových vrát a kontrolujte, èi pohyb prebieha 
oèakávaným smerom.

05. Vykonajte viaceré skú�ky, aby ste mohli zhodnoti� hladký pohyb gará�ových vrát, prípadné chyby montá�e alebo nastavenia a 
prítomnos� bodov trenia.

06. Skontrolujte správne fungovanie ka�dého bezpeènostného zariadenia prítomného v systéme (fotobunky, citlivé hrany atï.): obzvlá�� 
to, èi led BlueBUS/OK na riadiacej jednotke vydá 2 rýchle záblesky, keï zasiahne zariadenie, na potvrdenie, �e riadiaca jednotka 
rozoznala prípad.

07. Skontrolujte fungovanie fotobuniek a prípadné ru�enie s inými zariadeniami:

1 -  prejdite valèekom priemeru 5 cm a då�ky 30 cm cez optickú os: najprv blízko TX, potom blízko RX;
2 -  skontrolujte, èi fotobunky zasiahnu v ka�dom prípade, t.j. èi prejdú z aktívneho stavu do stavu alarmu a naopak;
3 - skontrolujte, èi zásah vyvolal na riadiacej jednotke oèakávajú akciu: napríklad poèas zatváracieho manévru musí vyvola� inverziu 
pohybu.

08. Ak boli nebezpeèné situácie, vyvolané pohybom gará�ových vrát, ochránené prostredníctvom obmedzenia nárazovej sily, musí sa 
vykona� meranie sily v súlade s normou EN 12445.

Ak sú nastavenie �Rýchlosti� a ovládanie �Sily motora� pou�ívané ako pomocný systém na zní�enie nárazovej sily, skú�ajte dovtedy, 
kým nájdete nastavenie ponúkajúce najlep�ie výsledky.

4.2 - Uvedenie do prevádzky

01. Zostavte a uchovajte (minimálne 10 rokov) zlo�ku technickej dokumentácie automatického zariadenia, ktorá musí obsahova�: 
komplexný nákres automatického zariadenia, schému elektrických zapojení, analýzu rizík a príslu�né prijaté rie�enia, vyhlásenie 
výrobcu o zhode v�etkých pou�itých zariadení (pre SPY pou�ite prilo�ené Vyhlásenie o zhode ES), kópiu návodu na pou�ívanie a 
servisný plán automatického zariadenia.

02. Na gará�ové vráta upevnite trvalým spôsobom etiketu alebo tabu¾ku s in�trukciami pre odblokovanie a manuálny manéver (pou�ite 
obrázky obsiahnuté v �Návode na pou�ívanie urèenom pre pou�ívate¾a pohonu SPY�).

03. Na gará�ové vráta upevnite trvalým spôsobom etiketu alebo 
tabu¾ku s ved¾aj�ím obrázok (minimálna vý�ka 60 mm):

04. S pou�itím k¾úèového selektora alebo vysielaèa vyskú�ajte zatváranie a otváranie gará�ových vrát a kontrolujte, èi pohyb prebieha 
oèakávaným smerom.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

01. Skontrolujte, èi bolo prísne dodr�ané v�etko, èo je uvedené v kapitole UPOZORNENIA.

Uvedenie do prevádzky mô�e by� vykonané a� potom, ako boli s pozitívnym výsledkom vykonané v�etky fázy kolaudácie (odsek 4.1). 
Nie je dovolené èiastoèné ani �provizórne� uvedenie do prevádzky.

Na gará�ové vrát upevnite tabu¾ku, ktorá bude obsahova� aspoò tieto údaje: typ automatického zariadenia, meno a adresa výrobcu 
(zodpovedného za uvedenie do prevádzky), výrobné èíslo, rok výroby a znaèku �CE�.

Vyplòte a odovzdajte majite¾ovi zariadenia vyhlásenie o zhode.

Odovzdajte majite¾ovi zariadenia �návod na pou�ívanie� (oddelite¾ná príloha).

Zostavte a odovzdajte majite¾ovi zariadenia servisný plán.

Nastavenie sily je dôle�ité kvôli bezpeènosti a musí by� vykonané kvalifikovaným pracovníkom s maximálnou pozornos�ou.
Dôle�ité! Nastavenie vy��ích hodnôt sily, ako sú povolené, mô�e spôsobi� zranenia osôb alebo zvierat alebo po�kodenie majetku. Silu 
nastavte na minimálnu hodnotu, ktorá umo�òuje rýchle a bezpeèné rozlí�enie prípadných preká�ok.

Pred uvedením automatického zariadenia do prevádzky informujte majite¾a, primeraným spôsobom a písomnou formou, o pretrvá-
vajúcom nebezpeèí a rizikách.
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5 PROGRAMOVANIE

V tomto návode sú postupy programovania vysvetlené prostredníctvom ikon; ich význam je uvedený v nasledovných vysvetlivkách:

Symbol Popis Symbol Popis

led svieti uvo¾ni� tlaèidlá

led je zhasnutá na riadiacej jednotke zvoli� tlaèidlo OPEN

led rýchlo bliká na riadiacej jednotke zvoli� tlaèidlo STOP (SET)

led ve¾mi rýchlo bliká na riadiacej jednotke zvoli� tlaèidlo CLOSE

dlhé záblesky led na riadiacej jednotke zvoli� tlaèidlá OPEN + CLOSE

krátke záblesky led
na riadiacej jednotke zvoli� tlaèidlá 
OPEN + STOP (SET)

¨ prechod z jedného �stavu� do druhého
na riadiacej jednotke zvoli� tlaèidlá 
STOP (SET) + CLOSE

OFF

vypnú� elektrické napájanie zo siete I O

I O

selektor PROG = predvolená poloha

ON

zapnú� elektrické napájanie zo siete

I O

I O posunú� do¾ava selektor PROG = poloha I

poèka� I O

I O

posunú� doprava selektor PROG = poloha O

pozorova� / kontrolova� ↑
 
↓ zvoli� led / funkcie

... s do nieko¾kých sekúnd fáza naèítania zariadení

stlaèi� a uvo¾ni� tlaèidlo fáza naèítania kót

súèasne stlaèi� a uvo¾ni� tlaèidlá fáza naèítania rádiového vysielaèa 
(Re�im 2: príkaz Krok-za-krokom)

stlaèi� a uvo¾ni� tlaèidlo vysielaèa da� gará�ové vráta do polovice dráhy

podr�a� stlaèené tlaèidlo vysielaèa
cvak

odblokova� a zablokova� motor

uvo¾ni� tlaèidlo vysielaèa zatvorenie-otvorenie-zatvorenie

podr�a� stlaèené tlaèidlá koniec procesu
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I O

I O

5.1 - RÝCHLY SET UP

Proces ukladania do pamäte

01. 02. 03. 04. 05.      06.      

Clik

ON

L1 + L2 (4-10 s) L3 + L4 =

07.

è

08.

L2   ÷ 5 s

Led OK     L2  
zelená

L2   ÷ 5 s

è

08. 09.

10 s =

09.

10 s =

5.2 - �tandardný Set up
Na riadiacej jednotke sa nachádzajú 3 tlaèidlá:

Signály led so selektorom PROG 
nastaveným v¾avo

I O

I O

Led Funkcia

aktívna

neaktívna

Funkcie so selektorom PROG (mod. SPYBOX - SPYBOX B)
I O

I O I O

I O
Poznámka: led L1...L8 zostávajú 
zhasnuté

Tlaèidlo Funkcia Tlaèidlo Funkcia

OPEN vykona� programo-
vanie posunutím
bodu programovania
do¾ava

OPEN ovláda�
otvorenie

STOP vstúpi� do fázy 
programovania a 
robi� úpravy

STOP - zastavi� manéver
- s nehybným motorom 
zapnú� alebo vypnú�
osvetlenie priestoru

CLOSE vykona� programo-
vanie posunutím
bodu programovania 
doprava

CLOSE ovláda�
zatvorenie

Funkcia �Rýchly set up� umo�òuje urýchli� èas uvedenia pohonu do prevádzky. Funguje len s èistou pamä�ou. Po poèiatoènom blikaní 
led riadiaca jednotka èaká na naèítanie zariadení, prièom pomaly blikajú L1 + L2. Rýchly set up sa spustí, len ak je selektor PROG napravo 
(           ).
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5.3 - Naèítanie zariadení

POZOR! - Fáza naèítania zariadení musí by� vykonaná aj vtedy, keï nie je zapojené �iadne zariadenie.

01. 02. 03.I O

I O (OPEN + STOP)  3 s   =   L1 + L2 I O

I O

Pri naèítaní sa ulo�í do pamäte stav 
vstupu STOP.

5.4 - Naèítanie kót pri otvorení a zatvorení

01. 02. 03.I O

I O (STOP + CLOSE)  3 s   =   L3 + L4
Spustia sa manévre: zatvorenie, otvorenie a 
zatvorenie. Poèas týchto krokov sa kóty ulo�ia 
do pamäte.

I O

I O5.5 - Vymazanie pamäte parametrov

01. 02. 03. 04.I O

I O (OPEN + CLOSE)  3 s L1 = (OPEN + CLOSE)

Spustenie vymazania 
celej pamäte okrem 
rádiových kódov (odsek 
6.5).

I O

I O5.6 - Vymazanie pamäte rádiových kódov

01. 02. 03. 04.I O

I O (OPEN + CLOSE)  6 s L2   ¨ =   (OPEN+CLOSE)
Spustenie vymazania 
v�etkých rádiových 
kódov z pamäte.

I O

I O5.7 - Úplné vymazanie pamäte

01. 02. 03. 04.I O

I O (OPEN+CLOSE)  10 s L3 = (OPEN+CLOSE)
Spustenie vymazania celej 
pamäte, vrátane rádiových 
kódov.

I O

I O5.8 - Programovanie parametrov
 Dôle�ité! - Procesy ukladania do pamäte mô�u by� vykonané maximálne do 10 sekúnd od zaèiatku programovania: je preto potrebné 

najprv si na�tudova� vysvetlivky k odsekom, a� potom zaèa� s ich vykonávaním.

5.8.1 - Parametre 1. stupòa

Tabu¾ka 4 � Parametre 1. stupòa
Led Funkcia Popis

L1 Automatické zatvorenie Vykoná automatické zatvorenie gará�ových vrát, keï sú otvorené, a to po uplynutí 
nastaveného èasu pauzy.

L2 Zatvor po foto Vykoná automatické zatvorenie gará�ových vrát hneï po dokonèení prejazdu.
Pozor! - Je potrebné ma� namontované fotobunky.

L3 V�dy zatvor Po zapnutí riadiacej jednotky sa zaène zatvárací manéver, ktorému predchádza výstra�né 
blikanie majáka v trvaní 3 sekundy.

L4 Stand by Táto funkcia zni�uje spotrebu: po uplynutí 1 minúty od konca manévru riadiaca jednotka 
vypne výstup a vysielaèe fotobuniek BlueBUS. 
Pre pou�ívanie so systémom Solemyo je potrebné aktivova� re�im � Stand by v�etko� 
prostredníctvom programátora Oview.

L5 STOP 8K2 Na zaèiatku ka�dého manévru vykoná test citlivej hrany 8K2.
Pred aktiváciou tejto funkcie je potrebné naèítanie zariadení so zapojenou hranou 8K2.

L6 Zablokovanie ovládacích 
tlaèidiel OPEN a CLOSE

Deaktivuje fungovanie tlaèidiel OPEN a CLOSE, in�talovaných v dvierkach krabice 
riadiacej jednotky, keï je selektor v polohe 0.

L7 Zablokovanie ukladania 
vysielaèov do pamäte

Nedovolí ulo�enie nových vysielaèov do pamäte vnútorného rádiového prijímaèa.

L8 Deaktivácia vnútorného 
rádiového prijímaèa

Deaktivuje fungovanie vnútorného rádiového prijímaèa: nebude mo�né ovláda� riadiacu 
jednotku prostredníctvom vysielaèov ulo�ených v pamäti vnútorného prijímaèa.

Po zapnutí napájania, ak nebol vykonaný Rýchly Set up (odsek 5.1), je potrebné vykona� naèítanie zariadení zapojených na vstup STOP 
(signalizované blikaním led L1 a L2).

Po naèítaní zariadení (odsek 6.2) je potrebné necha� riadiacu jednotku rozozna� otvorený a zatvorenú polohu gará�ových vrát. V tejto fáze 
sa rozlí�i då�ka dráhy gará�ových vrát od mechanického dorazu pri zatvorení po mechanický doraz pri otvorení.
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Proces programovania 1. stupòa

01. 02. 03. 04. 05.
I O

I O (SET)  3 s L1
=

(SET)

↑
 
↓

pre výber �elanej 
funkcie (led: L1... L8) 
stlaète tlaèidlo 
OPEN alebo CLOSE

(SET)

na zmenu 
stavu funkcie

= OFF

 = ON

5.8.2 - Parametre 2. stupòa

Tabu¾ka 5 � Parametre 2. stupòa
Led vstupu Parameter Stupeò Hodnota

Poznámka: parametre vyznaèené sivou farbou sú hodnoty nastavené vo výrobe.

L1 10 s

L2 20 s

L3 40 s

L1 Èas pauzy L4 60 s

L5 80 s

L6 120 s

L7 160 s

L8 200 s

L1 K-K: otvor - stop - zatvor - stop

L2 K-K: otvor - stop - zatvor - otvor  

L3 K-K: otvor - zatvor - otvor - zatvor

L2 Re�im fungovania L4 Kondomíniové

L5 Osoba prítomná

L6 Priemyselné

L7 -

L8 -

L1 Rýchlos� 1 - 30 % nízka

L2 Rýchlos� 2 - 50 %

L3 Rýchlos� 3 - 75 %

L3 Rýchlos� motora L4 Rýchlos� 4 - 100 % vysoká

L5 Otvorenie V3 - zatvorenie V1

L6 Otvorenie V3 - zatvorenie V2

L7 Otvorenie V4 - zatvorenie V2

L8 Otvorenie V4 - zatvorenie V3

L1 Kontrolka otvorených gará�ových vrát

L2 Aktívny, keï sú gará�ové vráta zatvorené

L3 Aktívny, keï sú gará�ové vráta otvorené

L4 Výstup Flash L4 Maják (12 V)

L5 Maják (24 V)

L6 Elektrozámok

L7 Podtlak

L8 2. kanál rádia

L1 Otvorenie st. 25 % Zatvorenie st. 25 %

L2 Otvorenie st. 50 % Zatvorenie st. 50 %

L3 Otvorenie st. 75 % Zatvorenie st. 75 %

L5 L4 Otvorenie st. 100 % Zatvorenie st. 100 %
Sila motora

st. 0 % = nízka 

st. 100 % = vysoká L5 Otvorenie st. 75 % Zatvorenie st. 25 %

L6 Otvorenie st. 75 % Zatvorenie st. 50 %

L7 Otvorenie st. 100 % Zatvorenie st. 50 %

L8 Otvorenie st. 100 % Zatvorenie st. 75 %
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L1 Deaktivovaná

L2 Otvorenie st. 60 % Zatvorenie st. 60 %

L3 Otvorenie st. 60 % Zatvorenie st. 70 %

L6 L4 Otvorenie st. 60 % Zatvorenie st. 80 %
Citlivos� motora 

nízka = väè�ia sila 

vysoká = malá sila L5 Otvorenie st. 60 % Zatvorenie st. 90 %

L6 Otvorenie st. 70 % Zatvorenie st. 70 %

L7 Otvorenie st. 70 % Zatvorenie st. 80 %

L8 Otvorenie st. 70 % Zatvorenie st. 90 %

L1 K-K (NO)

L2 Otvor (NO)  (SPYBOX B)

L3 Zatvor (NO)

L7 ING2 L4 Èiastoèné otvorenie 1 (NO)

L5 STOP (NC) 

L6

L7

Foto (pracuje pri zatváraní � NC)  (SPYBOX) 

Foto1 (pracuje pri otváraní aj zatváraní � NC)

L8 Foto2 (pracuje pri otváraní � NC)

POZOR!: na �Rádiové ovládanie� (led L8) po výbere �elaného stupòa (L1...L8):

¨ v tejto fáze je k dispozícii na ulo�enie do pamäte 10 s pre ka�dý vysielaè

L1

L2

L3

L8 Rádiové ovládanie L4

L5

L6

L7

Kód sa ulo�í do pamäte v re�ime 1

Kód sa ulo�í do pamäte v re�ime 2 - príkaz K-K

Kód sa ulo�í do pamäte v re�ime 2 - príkaz ÈIAST. OTV. 

Kód sa ulo�í do pamäte v re�ime 2 - príkaz OTV 

Kód sa ulo�í do pamäte v re�ime 2 - príkaz ZATV 

Kód sa ulo�í do pamäte v re�ime 2 - príkaz STOP 

Kód sa ulo�í do pamäte v re�ime 2 - príkaz Osvetlenie
L8 Vyma�e sa jediný kód

Proces programovania 2. stupòa

01. 02. 03. 04. 05.
I O

I O (SET)  3 s L1 =

(SET)
↑

 
↓  

pre výber �elanej funkcie
(led: L1...L8) stlaète tlaèidlo
OPEN alebo CLOSE

(SET)

a� do dokonèenia
krokov 06 a 07

06. 07. 08. 09.

3 s  =  (led L1...L8) ↑
 
↓

pre výber �elanej 
funkcie (led: L1...L8) 
stlaète tlaèidlo OPEN 
alebo CLOSE (SET)

10 s = ukonèite program. alebo I O

I O
5.9 - Zabudovaný rádiový prijímaè

Pre ukladanie do pamäte existujú dva re�imy: Re�im 1 a Re�im 2.

• Re�im 1 (viï L8 - Tabu¾ka 5):
automatické priradenie príkazov uvedených v Tabu¾ke 6 k tlaèidlám vysielaèa 
Pre ka�dý vysielaè sa vykoná jediná fáza a do pamäte sa 
ulo�ia v�etky tlaèidlá: nezále�í na tom, ktoré tlaèidlo je 
stlaèené (v pamäti sa obsadí jedno miesto pre ka�dý ulo�ený 
vysielaè).
Poznámka: ak je vysielaè ulo�ený do pamäte v �Re�ime 1�, 
mô�e ovláda� jeden pohon.

Tabu¾ka 6
Tlaèidlo vysielaèa Príkaz

1 K-K

2 Èiastoèné otvorenie

3 Otvorenie

4 Zatvorenie

Pre dia¾kové ovládanie má riadiaca jednotka zabudovaný rádiový prijímaè s frekvenciou 433,92 MHz a kódovaním FLOR. Ka�dý rádiový 
vysielaè je rozpoznaný rádiovým prijímaèom prostredníctvom �kódu�, ktorý je odli�ný od ka�dého ïal�ieho vysielaèa: aby bol prijímaè 
pripravený rozozna� ka�dý jednotlivý vysielaè, je potrebné vykona� ulo�enie vysielaèov do pamäte.
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• Re�im 2 (viï L8 - Tabu¾ka 5):
vo¾né priradenie príkazu zvoleného z tých, ktoré sú uvedené v Tabu¾ke 7
Pre ka�dú fázu bude ulo�ené do 
pamäte len jedno tlaèidlo, konkrétne 
to, ktoré bolo stlaèené poèas fázy 
ukladania do pamäte (v pamäti sa 
obsadí jedno miesto pre ka�dé 
ulo�ené tlaèidlo).

 Dôle�ité! - Procesy ukladania do 
pamäte mô�u by� vykonané 
maximálne do 10 sekúnd od 
zaèiatku programovania: je preto 
potrebné najprv si na�tudova� 
vysvetlivky k odsekom, a� potom 
zaèa� s ich vykonávaním.

5.10 - Diagnostika rádia poèas ukladania vysialaèov do pamäte alebo ich vymazávania

Tabu¾ka 8
Ukladanie do pamäte Vymazanie

1 pomalý záblesk: vysielaè je u� ulo�ený v pamäti 1 pomalý záblesk: kód nebol nájdený v pamäti

3 pomalé záblesky: úspe�né ulo�enie vysielaèa do pamäte 5 rýchle záblesky: kód vymazaný

8 pomalé záblesky: plná pamä�

2 rýchle záblesky: pamä� zablokovaná

5.11 - Dia¾kové ukladanie do pamäte

01. 02. 03.
NOVÝ vysielaè STARÝ vysielaè, u� ulo�ený v pamäti POZOR! - Ak sa rozbehne 

manéver, je potrebné zopakova� 
proces od bodu 01.

NOVÝ vysielaè

5 s

Ak proces prebehol správne, nový vysielaè je ulo�ený v pamäti (mô�e sa pou�i� na aktiváciu manévru).

5.12 - Externý rádiový prijímaè (len SPYBOX B)
Na riadiacej jednotke SPYBOX B sa nachádza �peciálny konektor, ktorý umo�òuje pou�i� volite¾ný rádiový prijímaè (SMXI, SMXIS, OXI).
5.12.1 - Ukladanie rádiových vysielaèov do pamäte

• Pou�itie prijímaèa OXI:
pri ukladaní vysielaèa do pamäte v roz�írenom Re�ime 2 (viï návod 
pre prijímaè) je mo�né pripradi� ku ka�dému tlaèidlu vysielaèa jeden z 
nasledovných príkazov riadiacej jednotky:

Tlaèidlo Príkaz

è. 1 Krok-za-krokom

è. 2 Èiastoèné otvorenie 1

è. 3 Otvorenie

è. 4 Zatvorenie

è. 5 Stop

è. 6 Krok-za-krokom kondomíniové

è. 7 Krok-za-krokom s vysokou prioritou

è. 8 Odblokovanie a otvorenie

è. 9 Odblokovanie a zatvorenie

è. 10 Otvorenie a zablokovanie pohonu

è. 11 Zatvorenie a zablokovanie pohonu

è. 12 Zablokovanie pohonu

è. 13 Odblokovanie pohonu

è. 14 On Timer osvetlenia

è. 15 On-Off Osvetlenie

• Pou�itie prijímaèa:
pri ukladaní vysielaèa do pamäte v Re�ime 1 (viï návod pre prijímaè) 
tlaèidlá vysielaèa sú priradené k príkazom riadiacej jednotky 
nasledovne:

Tlaèidlo Príkaz

è. 1 K-K (Krok-za-krokom)

è. 2 Èiastoèné otvorenie

è. 3 Otvorenie

è. 4 Zatvorenie

Tabu¾ka 7
Led 
vstupu

Parameter Stupeò Hodnota

L8 Rádiové 
ovládanie

L1 Kód sa ulo�í do pamäte v re�ime 1

L2 Kód sa ulo�í do pamäte v re�ime 2 � príkaz K-K

L3 Kód sa ulo�í do pamäte v re�ime 2 � príkaz ÈIAST. OTV.

L4 Kód sa ulo�í do pamäte v re�ime 2 � príkaz OTV

L5 Kód sa ulo�í do pamäte v re�ime 2 � príkaz ZATV

L6 Kód sa ulo�í do pamäte v re�ime 2 � príkaz STOP

L7 Kód sa ulo�í do pamäte v re�ime 2 � príkaz Osvetlenie

Poèas ukladania vysielaèov do pamäte alebo ich vymazávania zelená led rýchlo bliká. Èervené led programovania mô�u vydáva� nasledovné 
záblesky:

Proces je nasledovný: keï je motor nehybný, postavte sa blízko riadiacej jednotky

Nový vysielaè je mo�né ulo�i� do pamäte bez toho, aby ste museli pristúpi� k programovaniu. Je potrebné ma� k dispozícii vysielaè, ktorý je u� 
ulo�ený v pamäti (starý). Nový vysielaè bude ulo�ený do pamäte s rovnakými vlastnos�ami ako starý.
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6   HÅBKOVO

6.1 - Zapojenie Oview
Na riadiacu jednotku je mo�né zapoji� prostredníctvom interfejsu IBT4N cez busový 4-�ilový kábel programovaciu jednotku Oview.

Táto jednotka umo�òuje kompletné a rýchlo programovanie funkcií, 
nastavenie parametrov, aktualizáciu firmvéru riadiacej jednotky, 
diasgnostiku pre odhalenie prípadných porúch a pravidelný servis.

L�Oview umo�òuje prácu na riadiacej jednotke z maximálnej 
vzdialenosti cca 100 m.
Ak je medzi sebou prepojených viac riadiacich jednotiek v sieti 
�BusT4�, zapojením Oview na jednu z nich je mo�né na jeho displeji 
vidie� v�etky riadiace jednotky zapojené v sieti (max. 16 jednotiek).
Programátor Oview mô�e zosta� zapojený na riadiacu jednotku aj 
poèas normálneho fungovania pohonu, èo umo�òuje pou�ívate¾ovi 
posiela� príkazy prostredníctvom �peciálneho menu.
Navy�e, ak sa na riadiacej jednotke nachádza rádiový prijímaè OXI, 
Oview umo�òuje prístup k parametrom ulo�eným v tomto prijímaèi.

01. 02. 03.

OFF ON

Bli��ie informácie nájdete v návode k jednotke Oview a na karte �SPY - Funkcie programovate¾né s pou�itím programátora Oview�, ktoré sú k 
dispozícii aj na stránke www.niceforyou.com.

6.2 - Pridanie alebo odobratie zariadení BlueBUS (len SPYBOX B)

Vstup BlueBUS

Systém BlueBUS umo�òuje vykonáva� zapojenia kompatibilných zariadení len prostredníctvom dvoch vodièov, na ktorých prebieha jednak 
elektrické napájanie, jednak komunikaèné signály.
V�etky zariadenia sa zapoja paralelene na tie isté dva vodièe BlueBUS, bez potreby dodr�iava� polaritu. Ka�dé zariadenie je rozlí�ené 
jednotlivo, preto�e poèas montá�e sa mu priradí jednoznaèná adresa.
Na systém BlueBUS sa mô�u zapoji� fotobunky, bezpeènostné zariadenia, ovládacie zariadenia ako klávesnice a transponderové èítaèe, 
signalizaèné kontrolky a pod. Riadiaca jednotka poèas fázy naèítania zariadení ich jednotlivo rozozná a doká�e rozlí�i� s extrémnou istotou 
prípadné prítomné poruchy.

Keï sa pridá alebo odoberie zariadenie zapojené na BlueBUS, je potrebné vykona� fázu naèítania zariadení (odsek 5.3).

Fotobunky

Systém BlueBUS umo�òuje riadiacej jednotke rozozna� fotobunky, na ktorých sa nastavia adresy príslu�ných mostíkov (Tabu¾ka 9) a umo�òuje 
priradi� správnu hodnotu funkcie �rozli�ovanie preká�ok�.
Adresovanie sa vykonáva tak na TX ako aj na RX tak, �e mostíky sa dajú do rovnakej polohy a zároveò sa skontroluje, �e neexistujú ïal�ie 
páry fotobuniek s rovnakou adresou. Fotobunky mô�u by� namontované tak, ako zobrazujú nasledovné obrázky.

FOTO 2

FOTO 2 II

FOTO 2 

FOTO 1 II 

FOTO II 

FOTO

FOTO 1 

FOTO 2 II 

FOTO II

FOTO

FOTO 2

FOTO 2 II

FOTO 2 

FOTO 1 II 

FOTO II 

FOTO

FOTO 1 

FOTO 2 II 

FOTO II

FOTO

Na riadiacej jednotke SPYBOX B je mo�nos� kedyko¾vek prida� nové zariadenia zapojené na vstup BlueBUS a Stop, alebo odobra� iné u� 
prítomné zariadenia: viï odsek 5.3.
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Tabu¾ka 9
Fotobunky Mostíky

FOTO Fotobunka v. = 50 cm
zásah poèas zatvárania (zmení na �otvor�)

FOTO II Fotobunka v. = 100 cm
zásah poèas zatvárania (zmení na �otvor�)

FOTO 1 Fotobunka v. = 50 cm
zásah poèas zatvárania (doèasný stop a zmena na �otvor�)

FOTO 1 II Fotobunka v. = 100 cm
zásah poèas zatvárania (doèasný stop a zmena na �otvor�)

FOTO 2 Fotobunka
zásah poèas otvárania (zastavenie manévru)

FOTO 2 II Fotobunka
zásah poèas otvárania (zastavenie manévru) 

FOTO 3 Jediná fotobunka
zásah poèasj otvárania aj zatvárania (doèasný stop a zmena na �otvor�)

FA1 Fotobunka pre príkaz na otvorenie
(preru�i� mostík A na zadnej èasti karty TX a RX)

FA2 Fotobunka pre príkaz na otvorenie
(preru�i� mostík A na zadnej èasti karty TX a RX)

 Dôle�ité! - Po namontovaní alebo odobratí fotobuniek je potrebné vykona� fázu naèítania zariadení (odsek 5.3).
POZNÁMKA � Na vstup BlueBUS je mo�né zapoji� 2 fotobunky s funkciou ovládania �otvor FA1� a �otvor FA2� (je potrebné preru�i� mostík A 
vzadu na karte TX a RX). Keï zasiahnu tieto fotobunky, riadiaca jednotka ovláda otvárací manéver. Bli��ie informácie nájdete v návode na 
montá� fotobuniek.

6.3 - Zapojenie vstupu STOP

 POZOR! - Ak si �eláte zaruèi� kategóriu 3 bezpeènosti voèi poruchám pod¾a normy EN 954-1, je potrebné pou�íva� 
výhradne zariadenia s výstupom s kon�tantným odporom 8,2 KΩ..
Ak sa pou�íva zapojenie s kon�tantným odporom 8,2 KΩ, je mo�né naprogramova� na zaèiatok ka�dého manévru test zariadenia. Na 
aktiváciu re�imu testu 8K2 treba aktivova� parameter L5 v menu 1. stupòa.

6.4 - Napájanie externých zariadení

Napájacie napätie je 30 Vdc, +5% -20% s maximáln odberom 100 mA.

STOP

G
N

D
 (-)

24V
d

c (+
)

PP

Vstup Stop vyvolá okam�ité zastavenie manévru, po ktorom nasleduje krátka inverzia.
Na tento vstup sa mô�u zapoji� zariadenia s výstupom s kontaktom normálne otvoreným �NO�, normálne zatvoreným �NC� alebo zariadenia s 
výstupom s kon�tantným odporom 8,2 KΩ  ako citlivé hrany.
Poèas fázy naèítania zariadení riadiaca jednotka rozozná typ zariadenia zapojeného na vstup Stop a následne, poèas normálneho pou�ívania 
pohonu, riadiaca jednotka dá príkaz Stop, keï zistí zmenu voèi naèítanému stavu.

Ak sa vy�aduje napájanie externých zariadení (èítaè blízkosti pre transponderové karty alebo podsvietenie k¾úèového 
selektora), je mo�né zapoji� zariadenie na riadiacu jednotku tak, ako vidie� na obrázku ved¾a.
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6.5 - Núdzová batéria mod. PS324 (len SPYBOX B)

 POZOR! - Elektrické zapojenie núdzovej batérie na riadiacu jednotku musí by� vykonané a� potom, keï boli dokonèené 
v�etky fázy montá�e a programovania, nako¾ko batéria predstavuje núdzové napájanie.

01. 1 - Vypnite elektrické napájanie zo siete.
2 - Upevnite batériu vo vhodnej polohe.
3 - Na krabici riadiacej jednotky pripravte otvor na prechod napájacieho kábla batérie.
4 - Zapnite elektrické napájanie zo siete.
5 - Zapojte kábel na riadiacu jednotku, ako znázoròuje obrázok.

cvak

2

1

3
5

4

ON

6.6 - Systém Solemyo (len SPYBOX B)

 Dôle�ité! - Keï je SPYBOX B napájaná zo systému �Solemyo�, NESMIE BY� NAPÁJANÁ súèasne aj z elektrickej siete.

SPY vykoná maximálny poèet manévrov denne na základe mno�stva slneènej energie, ktorú má k dispozícii, v závislosti od miesta montá�e a 
roèného obdobia.
POZNÁMKA � Pred vykonaním montá�e je dôle�ité skontrolova� v návode Solemyo, èi je maximálny poèet mo�ných manévrov kompatibilný s 
plánovaným pou�ívaním.
Upozornenie � Na dosiahnutie efektívneho výnosu zo �Solemyo� je potrebné, aby na riadiacej jednotke bola aktívna (ON) funkcia �Stand-by� v 
re�ime �v�etko�: funkcia sa dá aktivova� len s pou�itím programátora Oview.

6.7 - Bezpeènostné zariadenie pre pe�ie dvere

Dôle�ité! - Pou�ívajte výhradne kontakty so spú��acím prúdom min. 10 A. 
Zapájací kábel musí by�:
Då�ka = max. 3 m
Prierez = min. 1 mm2 (priemer priechodzej diery kábla na vozíku motora je 6.5 mm) 

Pri zapájaní postupujte pod¾a nasledovných in�trukcií.

  POZOR! - Kábel primerane upevnite, aby ho gará�ové vráta nepritlaèili poèas manévru.

V prípade výpadku sie�ového napätia je SPYBOX B pripravená pre napájanie prostredníctvom núdzovej batérie, model PS324. Pri montá�i a 
zapájaní batérie postupujte nasledovne: 

SPYBOX B je pripravená pre napájanie prostredníctvom systému fotovoltického napájania �Solemyo�. Pre zapojenie na riadiacu jednotku je 
potrebné pou�i� zástrèku núdzovej batérie postupujte nasledovne: 

Na elektrickej karte motora sa nachádza svorka pre zapojenie bezpeènostného zariadenia k pe�ím dverám (mikrospínaè normálne zatvorený - 
NC), ktoré zastaví motor, ak pe�ie dvere zostanú otvorené.



01. a - Vykonajte zapojenie bezpeènostného zariadenia (pod¾a príslu�ného návodu na montá�).
b - Zlo�te dole kryt vozíka motora.
c - Vyberte ochranné puzdro diery, cez ktorú prechádza kábel, na vozíku motora. 
d - Kábel prevleète cez dieru a ulo�te ho blízko hrany vozíka motora a� po svorku (1-2).
e - Vyberte mostík nachádzajúci sa na svorke.
f - Zapojte dva drôty na svorku.

1

2
3

a

e f

b
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6.8 - Funkcia �Hýb v ka�dom prípade�

6.9 - Diagnostika

6.9.1 - Signalizácia riadiacej jednotky

V Tabu¾ke 10 sú popísané rôzne typy signálov:

Tabu¾ka 10
Led OK /BB Príèina Rie�enie

Zhasnutá Porucha - Skontrolujte, èi je napájanie; skontrolujte, èi nie sú vypálené poistky: ak áno, zistite príèinu poruchy, a 
potom ich vymeòte za nové rovnakej hodnoty.
- Skontrolujte, èi nie sú káble medzi sebou skratované.
- Skontrolujte, èi nezasiahla tepelná poistka, ktorá vypla riadiacu jednotku. Poèkajte 1 minútu a skontrolujte, 
èi sa znovu rozbehla.

Svieti dlh�ie ako 
20 sekúnd

Porucha Jedná sa o vá�nu poruchu; skúste na 20 - 30 sekúnd vypnú� riadiacu jednotku, a potom ju znovu zapnú�; 
ak stav pretrváva, ide o poruchu a je potrebné vymeni� riadiacu jednotku.

Bliká Ok Normálne fungovanie riadiacej jednotky

Dvojité
záblesky

Nastala 
zmena
stavu
vstupov

Je to normálne, keï nastane zmena na jednom zo vstupov: PP, STOP, OPEN, CLOSE, zásah fotobuniek 
alebo bol pou�itý rádiový vysielaè alebo selektor PROG.

Séria 
zábleskov
s pauzou

Diagnostika Je to rovnaká signalizácia ako na majáku a osvetlení (viï Tabu¾ku 9).

Popis Led programovania
so selektorom PROG nastaveným v¾avo

I O

Led L1 Popis

Zhasnutá 

Svieti

Poèas normálneho fungovania oznamuje, �e �Automatické zatvorenie� nie je aktívne. 

Poèas normálneho fungovania oznamuje, �e �Automatické zatvorenie� je aktívne.

Pomalé
záblesky

Prebieha programovanie funkcií.
� Ak bliká súèasne s led L2, znamená to, �e je potrebné vykona� fázu naèítania zariadení (odsek 5.3).

Led L2 Popis

Zhasnutá 

Svieti

Poèas normálneho fungovania oznamuje, �e �Zatvor po foto� nie je aktívne. 

Poèas normálneho fungovania oznamuje, �e �Zatvor po foto� je aktívne.

Pomalé
záblesky

Prebieha programovanie funkcií.
� Ak bliká súèasne s led L1, znamená to, �e je potrebné vykona� fázu naèítania zariadení (odsek 5.3).

Led L3 Popis

Zhasnutá 

Svieti

Poèas normálneho fungovania oznamuje, �e �V�dy zatvor� nie je aktívne. 

Poèas normálneho fungovania oznamuje, �e �V�dy zatvor� je aktívne.

Pomalé
záblesky

Prebieha programovanie funkcií.
� Ak bliká súèasne s led L4, znamená to, �e je potrebné vykona� fázu naèítania polôh otvorenia a zatvorenia (odsek 5.4).

Led L4 Popis

Zhasnutá 

Svieti

Poèas normálneho fungovania oznamuje, �e �Stand-By� nie je aktívny. 

Poèas normálneho fungovania oznamuje, �e �Stand-By� je aktívny.

Pomalé
záblesky

Prebieha programovanie funkcií.
� Ak bliká súèasne s led L3, znamená to, �e je potrebné vykona� fázu naèítania polôh otvorenia a zatvorenia (odsek 5.4).

Led L5 Popis

Zhasnutá 

Svieti

Pomalé 
záblesky

Poèas normálneho fungovania oznamuje, �e �Test STOP 8K2� nie je aktívny. 

Poèas normálneho fungovania oznamuje, �e �Test STOP 8K2� je aktívny. 

Prebieha programovanie funkcií.

Led L6 Popis

Zhasnutá 

Svieti

Poèas normálneho fungovania oznamuje, �e �Blokovanie ovládacích tlaèidiel� nie je aktívne. 

Poèas normálneho fungovania oznamuje, �e �Blokovanie ovládacích tlaèidiel� je aktívne.

V prípade, kedy jedno alebo viac bezpeènostných zariadení nefunguje správne, alebo je mimo prevádzky, táto funkcia umo�òuje napriek tomu 
ovláda� pohon v re�ime �Osoba prítomná� (bli��ie informácie nájdete v kapitole �Návod na pou�ívanie�).

Niektoré zariadenia sú schopné vydáva� signály, prostredníctvom ktorých je mo�né rozozna� stav fungovania alebo prípadné poruchy.

Zelená a èervená led, ktoré sa nachádzajú na riadiacej jednotke, vydávajú zvlá�tne signály jednak na potvrdenie normálneho fungovania, 
jednak na signalizáciu chybných prípadov.
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Pomalé 
záblesky

Prebieha programovanie funkcií.

Led L7 Popis

Zhasnutá 

Svieti

Pomalé 
záblesky

Poèas normálneho fungovania oznamuje, �e �Blokovanie ukladania vysielaèov do pamäte� nie je aktívne. 

Poèas normálneho fungovania oznamuje, �e �Blokovanie ukladania vysielaèov do pamäte� je aktívne. 

Prebieha programovanie funkcií.

Led L8 Popis

Zhasnutá 

Svieti

Pomalé 
záblesky

Poèas normálneho fungovania oznamuje, �e �Vnútorný rádiový prijímaè� je aktivovaný. 

Poèas normálneho fungovania oznamuje, �e �Vnútorný rádiový prijímaè� je deaktivovaný. 

Prebieha programovanie funkcií.

6.9.2 - Signalizácia majáka alebo svetla

V Tabu¾ke 11 sú popísané rôzne typy signálov:

Tabu¾ka 11
Signály Príèina Rie�enie

1 záblesk
pauza 1 sekundu
1 záblesk

Chyba systému BlueBUS Kontrola zariadení zapojených na systém BlueBUS, ktorá sa vykonáva na zaèiatku 
manévru, nezodpovedá zariadeniam, ktoré boli ulo�ené do pamäte poèas fázy 
naèítania zariadení.
Je mo�né, �e sú prítomné pokazené zariadenia: treba ich skontrolova� a prípadne 
vymeni�.
Ak boli vykonané úpravy, je potrebné znovu vykona� naèítanie zariadení (odsek 6.2).
Len pre verziu SPYBOX B.

2 záblesky
pauza 1 sekundu
2 záblesky

Zásah fotobunky Na zaèiatku manévru jedna alebo viac fotobuniek nedáva povolenie k pohybu; 
skontrolujte, èi nie sú prítomné nejaké preká�ky.

3 záblesky
pauza 1 sekundu
3 záblesky

Zásah obmedzovaèa 
�Sily motora�

Poèas pohybu sa gará�ové vráta stretli s nadmerným trením; zistite príèinu. Prípadne 
zvý�te hodnotu �Sily motora� alebo zní�te hodnotu �Citlivos� rozli�ovania preká�ok�.

4 záblesky
pauza 1 sekundu
4 záblesky

Zásah vstupu STOP Na zaèiatku manévru alebo poèas pohybu pri�lo k zásahu vstupu STOP; zistite 
príèinu.
Bola aktivovaná funkcia �Test STOP 8K2�, ale hrana zapojená na vstup STOP nie je 
odporového typu 8K2.

5 zábleskov
pauza 1 sekundu
5 zábleskov

Chyba vo vnútorných parametroch 
riadiacej jednotky

Vypnite, a potom znovu zapnite napájanie zo siete. Ak chyba pretrváva, vykonajte 
�Úplné vymazanie pamäte� (odsek 5.7) a urobte znovu programovanie; ak stav 
pretrváva, mô�e ís� o vá�nu poruchu a bude treba vymeni� elektronickú kartu.

6 zábleskov
pauza 1 sekundu
6 zábleskov

Nepou�íva sa

7 zábleskov
pauza 1 sekundu
7 zábleskov

Chyba na vnútorných elektrických 
obvodoch

Vypnite na 20 � 30 sekúnd napájanie riadiacej jednotky, potom ho znovu zapnite a 
skúste posla� príkaz; ak stav pretrváva, mô�e sa jedna� o vá�nu poruchu riadiacej 
jednotky a bude ju treba vymeni�.

8 zábleskov
pauza 1 sekundu
8 zábleskov

U� je prítomný príkaz, ktorý 
neumo�òuje vykonanie ïal�ích 
príkazov

Skontrolujte povahu príkazu, ktorý je naïalej prítomný; mohol by to by� napríklad 
príkaz z hodín na vstupe �Krok-za-krokom�.

9 zábleskov
pauza 1 sekundu
9 zábleskov

Blokovanie pohonu Po�lite príkaz �Odblokkuj automatické zariadenie� alebo ovládajte manéver s �Krok-
za-krokom s vysokou prioritou�.

10 zábleskov
pauza 1 sekundu
10 zábleskov

Poèas naèítania polôh motor
nemá odber

Uistite sa, �e zapojenia medzi záslepkou s káblom, vodiacou li�tou a vozíkom 
motora sú funkèné.
Skontrolujte, èi je kábel motora zapojený na riadiacu jednotku.

Lampeggio 
veloce luce di 
cortesia per 
10 sekúnd

Skrat alebo prepätie
výstupu motora

Skontrolujte, èi nie sú skraty medzi káblami motora alebo medzi vodiacou li�tou a 
páskou vodièa. 
Skontrolujte, èi sú gará�ové vráta správne vyvá�ené.

Ak sa na výstup FLASH, nachádzajúci sa na riadiacej jednotke, zapojí výstra�ný maják, poèas vykonávania manévru tento bliká spôsobom 
jeden zábelsk za sekundu.
Ak sa objavia poruchy, maják vydáva krat�ie záblesky; tieto sa opakujú dvakrát a sú oddelené pauzou v trvaní 1 sekunda. Rovnaké signály 
vydáva aj led-svetlo a led OK/BB.
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7   ÈO ROBI�, KEÏ...

V prípade nesprávneho fungovania spôsobeného problémami poèas fázy montá�e alebo kvôli poruche, h¾adajte rie�enie v Tabu¾ke 12: 

Tabu¾ka 12
Problém Rie�enie

Rádiový vysielaè neovláda gará�ové vráta a 
led na vysielaèi sa nerozsvieti

Skontrolujte, èi nie sú vybité batérie vysielaèa, prípadne ich vymeòte.

Rádiový vysielaè neovláda gará�ové vráta, 
ale led na vysielaèi sa rozsvieti

Skontrolujte, èi je vysielaè správne ulo�ený v pamäti rádiového prijímaèa.
Skontrolujte správne vydávanie rádiového signálu vysielaèa touto praktickou skú�kou: stlaète 
jedno tlaèidlo a prilo�te led k anténe be�ného rádia (najlep�ie sú lacné rozhlasové prijímaèe), 
zapnutého a naladeného v pásme FM na frekvenciu 108,5 MHz alebo èo najbli��iu k nej; mali 
by ste poèu� ¾ahký �um s krákavým pulzovaním.

Nedá sa ovláda� �iaden manéver a led OK 
nebliká

Skontrolujte, èi je motor napájaný sie�ovým napätím 230 V. 
Skontrolujte, èi nie je preru�ená sie�ová poistka; ak áno, zistite príèinu poruchy, a potom ju 
vymeòte za novú rovnakej hodnoty a parametrov.

Nedá sa ovláda� �iaden manéver a maják 
je zhasnutý

Skontrolujte, èi je príkaz efektívne prijatý: keï príkaz dorazí na vstup PP, led OK vydá dvojitý 
záblesk na potvrdenie, �e príkaz bol prijatý.

Zasunutie vozíka motora po vykonaní 
servisu

Vytiahnite vozík motora z vodiacej li�ty.
 Aby ste predi�li po�kodeniu trecích kontaktov, je potrebné zalo�i� ich do ich lô�ok. 

Predtým, ako znovu zasuniete vozík motora do vodiacej li�ty, vykonajte ni��ie znázornené 
kroky:

3

2

1

5
4

7
6

8

9
10
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8 LIKVIDÁCIA VÝROBKU

Tento výrobok je neoddelite¾nou súèas�ou automatického zariadenia, a preto musí by� zlikvidovaný spolu s ním.
Rovnako ako pri montá�i, aj na konci �ivota tohto výrobku, kroky likvidácie musí vykona� kvalifikovaný pracovník.
Tento výrobok je zlo�ený z rôznych typov materiálov: niektoré mô�u by� recyklované, iné musia by� zlikvidované. Je potrebné informova� sa o 
systéme recyklácie alebo likvidácie v súlade s nariadeniami platnými pre túto kategóriu výrobku vo va�ej krajine.

 POZOR! - Niektoré èasti výrobku mô�u obsahova� jedovaté alebo nebezpeèné látky, ktoré po rozptýlení do okolia mô�u 
ma� �kodlivý úèinok na �ivotné prostredie a ¾udské zdravie.

Ako znázoròuje ved¾aj�í symbol, je zakázané vyhodi� tento výrobok do domového odpadu. Pri likvidácii vykonajte �separovaný 
zber� v zmysle predpisov platných vo va�ej krajine, alebo odovzdajte výrobok predajcovi v momente kúpy nového podobného 
výrobku.

 POZOR! - Nariadenia platné na lokálnej úrovni mô�u stanovova� �a�ké sancie pre prípad nelegálnej 
likvidácie tohto výrobku.

9 SERVIS

 POZOR! � Vypnite napájanie SPYBOX alebo SPYBOX B a odpojte prípadnú núdzovú batériu skôr, ako zaènete èoko¾vek 
robi� s výrobkom. V�etky kroky servisu, ktoré si vy�adujú elektrické napájanie riadiacej jednotky, musia by� vykonané 
kvalifikovaným technikom.

 POZOR! � Vozík motora je napájaný  nízkym napätím prostredníctvom vodiacej li�ty a izolovaného kovového profilu v 
jej vnútri. Pou�ívanie mazadiel, ako olej alebo tuk, na týchto dvoch komponentoch mô�e zhor�i� elektrický kontakt a 
spôsobi� poruchy. Li�ta a profil nesmú by� mazané na miestach s klznými kontaktmi.

Èistenie vodiacej li�ty a riadiacej jednotky vykonajte aspoò raz roène.

01. Odpojte elektrické napájanie a prípadnú núdzovú batériu.

02. Vodiacu li�tu oèistite vlhkou handrièkou.

03. Odblokujte vozík motora a ruène hýbte gará�ovými vrátami, prièom kontrolujte, èi vozík motora kå�e vo vodiacej li�te bez preká�ok.

04. Skontrolujte, èi sú v�etky upevòovacie skrutky zatiahnuté.

05. Znovu zablokujte vozík motora vo východzej polohe.

06. Vlhkou handrièkou oèistite zvonku krabicu riadiacej jednotky a sklíèka fotobuniek (ak sú prítomné v systéme).

07. Po dokonèení èistenia zapojte prípadnú núdzovú batériu a zapnite napájanie.
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10 TECHNICKÉ PARAMETRE

 V�etky uvedené technické parametre sa vz�ahujú na teplotu prostredia 20°C (± 5°C). • Nice S.p.A. si vyhradzuje právo upravova� svoje 
výrobky kedyko¾vek to uzná za vhodné, prièom zachová rovnakú funkènos� a úèel pou�itia.

Riadiaca jednotka SPY550 SPY650 SPY800

Nominálne napätie 230 Vac +/-10%

Nominálna frekvencia 50/60Hz

Maximálny výkon 200 W 250 W 300 W

Výkon standby 1.5 W 0.5 W 0.5 W

Maximálny odber prúdu 1.2 A 1.4 A 1.6 A

Teplota fungovania -20°C, +55°C

Stupeò ochrany IP40

Maximálna sila 550 N 650 N 800 N

Nominálna sila 180 N 200 N 250 N

Maximálna rýchlos� 0.15 m/s 0.14 m/s

Obmedzenie pou�itia

Osvetlenie priestoru

viï kapitolu 1 a 2 (Tabu¾ka 1 a 2) 

zabudované led

Príprava pre núdzovú batériu nie

Konektor pre rádiový 
prijímaè

nie

áno (mod. PS324) 

áno (mod. SMXI - OXI)

Príprava pre zapojenie BusT4

Váha

Áno
pou�itie volite¾ného príslu�enstva mod. IBT4N
  5.3 kg 5.5 kg

Rozmery balenia 3240 x 105 x 55 mm 1790 x 130 x 70 mm 4050 x 105 x 55 mm

Vodiaca li�ta

Typ 3.2 m (jediný profil) 3.2 m (profil z 2 dielov) 4 m (s predå�ením)

Då�ka zmontovanej li�ty 3270 mm 3270 mm 4075 mm

U�itoèná dráha 2700 mm 2700 mm 3500 mm

Váha 5 kg 5.85 kg 7.1 kg

Rozmery balenia 3240 x 105 x 55 mm 1790 x 130 x 70 mm 4050 x 105 x 55 mm

Zabudovaný rádiový prijímaè

Typ zabudovaný 4-kanálový

Frekvencia 433,92 MHz

Kódovanie digitálne Rolling code 52 Bit, typ FLOR

Kompatibilita vysielaèov rad FLOR, ONE, ERA

Vysielaèe ulo�ite¾né do pamäte 100

Dosah vysielaèov od 10 do 80 m, táto vzdialenos� sa mô�e meni� v závislosti od prípadných prítomných preká�ok 
a elektromagnetického ru�enia



Slovensky � 30

Vyhlásenie o zhode ES
Vyhlásenie v súlade so smernicami: 1999/5/ES (R&TTE), 2004/108/ES (EMC); 2006/42/ES (MD) príloha II, èas� B

Poznámka - Obsah tohto vyhlásenia zodpovedá obsahu oficiálneho dokladu ulo�eného v sídle Nice S.p.a., a obzvlá�� jeho poslednej revízii 
dostupnej pred tlaèou tohto návodu. Tu uvedený text bol upravený z tlaèových dôvodov. Kópia pôvodného vyhlásenia mô�e by� 
vy�iadadaná v Nice S.p.a. (TV), Taliansko.

Èíslo: 525/SPY Revízia: 0 Lingua: SK
Nice s.p.a.
Via Pezza Alta 13, Z.I. Rustigné, 31046 Oderzo (TV), Taliansko

Nice s.p.a.
Elektromechanický motor so samostatnou riadiacou jednotkou na automatizáciu sekcionálnych a 
výklopných vrát
SPY550, SPY650, SPY800

Meno výrobcu:  
Adresa:  
Osoba zodpovedná za zostavenie 
technickej dokumentácie:   
Typ výrobku:  

Model / Typ:  
Príslu�enstvo: 

Dolupodpísaný Mauro Sordini, vo funkcii generálneho riadite¾a, vyhlasuje na svoju vlastnú zodpovednos�, �e horeuvedený výrobok spåòa 
nále�itosti nasledovných smerníc:
• Smernica 1999/5/ES EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY z 9. marca 1999 o rádiovom zariadení a koncových telekomunikaèných

zariadeniach a o vzájomnom uznávaní ich zhody, v súlade s nasledovnými harmonizovanými normami:
- Ochrana zdravia (èl. 3(1)(a)): EN 62479:2010
- Elektrická bezpeènos� (èl. 3(1)(a)): EN 60950-1:2006+A11:2009+A12:2011+A1:2010+A2:2013
- Elektromagnetická kompatibilita (èl. 3(1)(b)): EN 301 489-1 V1.9.2:2011, EN 301 489-3 V1.6.1:2013
- Rádiové spektrum (èl. 3(3)): EN 300 220-2 V2.4.1:2012

• Smernica 2004/108/ES EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY z 15. decembra 2004 o aproximácii právnych predpisov èlenských
�tátov vz�ahujúcich sa na elektromagnetickú kompatibilitu a o zru�ení smernice 89/336/EHS, v súlade s nasledovnými harmonizovanými
normami: EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007+A1:2011.

Ïalej výrobok spåòa nále�itosti nasledovnej smernice v zmysle po�iadaviek platných pre �èiastoène skompletizované strojové zariadenia�: 
Smernica 2006/42/ES EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY zo 17. mája 2006 o strojových zariadeniach a o zmene a doplnení 
smernice 95/16/ES (prepracované znenie)

• Vyhlasuje sa, �e príslu�ná technická dokumentácia bola zostavená v súlade s prílohou VII B smernice 2006/42/ES a �e boli dodr�ané nasledovné základné
nále�itosti: 1.1 - 1.1.2 - 1.1.3 - 1.2.1 - 1.2.6 - 1.5.1 - 1.5.2 - 1.5.5 - 1.5.6 - 1.5.7 - 1.5.8 - 1.5.10 - 1.5.11

• Výrobca sa zaväzuje na základe dôvodnej �iadosti odovzda� kompetentným orgánom príslu�né informácie o �èiastoène skompletizovanom strojovom
zariadení�, prièom sa zachová nedotknuté jeho právo na du�evné vlastníctvo.

• Ak je �èiastoène skompletizované strojové zariadenie� uvedené do prevádzky v európskej krajine s úradným jazykom iným, ako je ten, v ktorom je písané
toto vyhlásenie, dovozca má povinnos� prilo�i� k tomuto vyhláseniu príslu�ný preklad

• Upozoròujeme, �e �èiastoène skompletizované strojové zariadenie� nesmie by� uvedené do prevádzky, a� kým koncové strojové zariadenie, v ktorom je
zabudované, nebolo vyhlásené zhodným, s ustanoveniami smernice 2006/42/ES

Ïalej výrobok spåòa nále�itosti nasledovných noriem:
EN 60335-1:2012, EN 60335-1:2002 + A1:2004 + A11:2004 + A12:2006 + A2:2006 + A13:2008+A14:2010+A15:2011 
EN 60335-2-95:2003+A11:2009

Výrobok spåòa, s obmedzením na príslu�né èasti, nále�itosti nasledovných noriem:
EN 13241-1:2003+A1:2011, EN 12445:2002, EN 12453:2002, EN 12978:2003+A1:2009

Oderzo, 20. marca 2015 Ing. Mauro Sordini (generálny riadite¾)
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Návod na pou�ívanie
urèený pre pou�ívate¾a pohonu SPY

• Pred prvým pou�itím automatického zariadenia je dôle�ité,
aby vás montér informoval o pôvode pretrvávajúcich rizík
a aby ste venovali nieko¾ko minút èítaniu návodu, najmä
v�eobecným upozorneniam (návod na montá� výrobku).

• Je dôle�ité, aby ste si odlo�ili návod na pou�ívanie (ktorý
vám odovzdal montér) pre prípadné pochybnosti v
budúcnosti, a tie� aby ste ho mohli odovzda�
prípadnému novému majite¾ovi pohonu.

• Vá� pohon je stroj, ktorý verne plní va�e príkazy;
nevhodným pou�ívaním sa mô�e sta� nebezpeèným:
neovládajte pohyb pohonu, ak sa v jeho akènom
priestore nachádzajú osoby, zvieratá alebo predmety.

• Deti: automatické zariadenie garantuje vysoký stupeò
bezpeènosti tým, �e svojimi systémami rozli�ovania bráni
pohybu poèas prítomnosti osôb alebo vecí, a takto
zaruèuje v�dy predvídate¾nú a bezpeènú aktiváciu.
Napriek tomu buïte opatrní a nedovo¾te de�om hra� sa v
blízkosti pohonu, ani nenechávajte vysielaèe v ich
dosahu: to nie je hra!

• Kontrola zariadenia: hlavne káble, pru�iny a dr�iaky
pre vèasné odhalenie prípadného zlého vyvá�enia a
znakov opotrebenia èi po�kodenia.

� Ka�dý mesiac kontrolujte, èi pohon vykoná inverziu 
manévru, keï sa gará�ové vráta dotknú predmetu
vysokého 50 mm, polo�eného na prahu.

� Nepou�ívajte automatické zariadenie, ak sa vy�aduje 
jeho oprava alebo nastavenie; porucha alebo zle
vyvá�ené gará�ové vráta mô�u spôsobi� zranenia.

• Poruchy: ak zistíte, �e sa automatické zariadenie
nespráva normálne, vypnite jeho elektrické napájanie.
Nepokú�ajte sa o �iadnu opravu, ale zavolajte si na zásah
vá�ho dôveryhodného montéra.

� Zariadenie mô�ete pou�íva� ruène: odblokujte motor, ako 
je popísané v bode �Manuálne odblokovanie a
zablokovanie�.

� Na zariadení ani v programovaní a nastavení pohonu 
nerobte �iadne úpravy: za toto nesie zodpovednos� vá�
montér.

� Kolaudácia, pravidelný servis a prípadné opravy musia 
by� zadokumentované osobou, ktorá ich vykonala a
doklady uchované u majite¾a zariadenia.

• Likvidácia: na konci �ivota automatického zariadenia je
potrebné, aby jeho livkidáciu vykonal kvalifikovaný
pracovník a aby materiály boli recyklované alebo
zlikvidované v súlade s predpismi platnými vo va�ej
krajine pre túto kategóriu výrobkov.

• Ovládanie s nefunkènými bezpeènostnými
prvkami: aj keï prítomné bezpeènostné zariadenia
nefungujú správne, zariadenie je mo�né ovláda� aj tak.
Ak po vyslaní príkazu maják vydá nieko¾ko zábleskov (ich
poèet zále�í od príèiny poruchy) a manéver sa nerozbieha,
je potrebné: do 3 sekúnd podr�a� stlaèený príkaz;
pribli�ne o 2 sekundy zaène manéver v re�ime �osoba
prítomná�. Manéver pokraèuje dovtedy, kým trvá príkaz;
keï sa príkaz preru�í, manéver sa zastaví.

Dôle�ité: keï sú bezpeènostné prvky mimo prevádzky, 
je potrebné da� automatické zariadenie èo najskôr 
opravi�. 
�Prejazd je dovolený len vtedy, keï sú gará�ové vráta 
otvorené a nehybné�.

• Servis:
Aby ste zabránili tomu, �e niekto aktivuje gará�ové vráta,
nezabudnite pred zaèatím servisných prác odblokova�
automatické zariadenie (ako uvádza bod �Manuálne
odblokovanie a zablokovanie�) a odpoji� v�etky zdroje
napájania.

Na udr�anie kon�tantnej úrovne bezpeènosti a na
zaruèenie maximálnej �ivotnosti celého automatického
zariadenia je potrebný plánovaný servis ka�dých 6
mesiacov.

 POZOR! � Servis musí by� vykonaný pri 
plnom dodr�aní bezpeènostných výstrah 
uvedených v tomto návode a v súlade s 
platnými zákonmi a normami.

01. OFF

+ prípadná prítomná núdzová batéria

02. Skontrolujte stav opotrebenia v�etkých materiálov, z
ktorých sa skladá automatické zariadenie: dávajte
pozor na vydraté a zoxidované kon�trukèné èasti;
vymeòte diely, ktoré neposkytujú dostatoèné záruky.

03. Skontrolujte stav opotrebenia pohyblivých èastí.

04. Suchou handrièkou oèistite vodiacu li�tu a pásku
vodièa pre odstránenie prípadnej �piny.

05. ON
a vykonajte v�etky skú�ky a previerky 
predpísané v odseku 4.1 - Kolaudácia

• Manuálne odblokovanie motora

01. Príslu�né lanko �ahajte smerom dole, a� kým 
budete poèu� dvojité �cvaknutie�.

cvak
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