
BEVEZETÉS
Biztonsági szimbólumok és feliratok

Mechanikai és villamos figyelmeztetés. Ha Ön a jelen útmutatás
olvasása során ezekkel a biztonsági szimbólumokkal és feliratokkal
találkozik, azok arra utalnak, hogy súlyos személyi sérülés vagy halálos
baleset veszélye áll fenn, amennyiben ezeket az utasításokat nem
követi.

A veszélyek a mechanikai adottságokból vagy áramütésből adódhatnak.
Figyelmesen olvassa el ezeket a figyelmeztetéseket.

Ha Ön a jelen útmutatás olvasása során ezzel a felirattal találkozik, az
arra utal, hogy a kapu és a hajtómű megsérülhet, amennyiben ezeket a
biztonsági utasításokat nem követi. Figyelmesen olvassa el ezeket a
figyelmeztetéseket is.

A kapunyitó hajtóművet úgy fejlesztettük ki és teszteltük, hogy kielégítse a legszigorúbb biztonsági igényeket, amennyiben az összeszerelése,
üzemeltetése, karbantartása és tesztelése A JELEN ÚTMUTATÁSBAN szereplő előírások szigorú BETARTÁSÁVAL történik.

Mechanikai 

Villamos

Ha a csukódó kapu szélén fellépő erőhatás meghaladja a
400 N (40 kg) értéket, fel kell szerelni a Protector
System™ fénysorompót. Túlterhelés esetén
meghibásodhat az automatikus biztonsági visszatérítő
rendszer vagy a garázskapu.
A figyelmeztető jelzést biztonsági okokból tartósan helyezze
el a fali konzol közelében.
A garázskapu sérülésének elkerülése érdekében nyissa ki
vagy távolítsa el a garázskapu összes meglevő zárját a
hajtómű beépítése előtt.
A jól megvilágított fali konzolt (vagy egyéb kiegészítő
nyomógombokat) legalább 1,5 m magasságban, gyermekek
számára el nem érhető helyen szerelje fel olyan helyre,
ahonnan a garázskapu látható. Ne engedje meg, hogy
gyermekek ezeket a nyomógombokat vagy a vezeték nélküli
távirányítót használják, mivel a garázskapu hajtóművének
helytelen használata a kapu hirtelen zárásakor súlyos
személyi sérüléseket okozhat.
Csak akkor működtesse a garázskapu hajtóművét, ha
teljesen rálát a kapura, annak mozgását semmiféle tárgy
nem akadályozza, és a hajtómű jól van beállítva.
Miközben a kapu felemelkedik vagy leereszkedik, senki
nem léphet be vagy hagyhatja el a garázst. Amikor a
hajtómű működik, gyermekeknek tilos a garázskapu
közelében játszaniuk.
A vészhelyzeti reteszoldást csak arra szabad használni, hogy
a futószánt üzemen kívül helyezze, mégpedig lehetőleg csak
a kapu zárt állapotában. A vörös fogantyút tilos a kapu fel-
vagy lehúzására használni.
Bármiféle javítási munka végrehajtása vagy a fedelek
leemelése előtt ki kell kapcsolni a garázskapu villamos
áramellátását.
A termék speciális erősáramú kábellel van kialakítva.
Sérülése esetén k csak azonos típusú kábellel cserélhető ki.
Ilyen kábel a szakkereskedőtől kapható, aki a bekötését is
szívesen elvégzi.

Az alábbi biztonsági előírások megszegése komoly személyi sérüléseket és anyagi károkat okozhat.
Gondosan olvassa el ezeket az előírásokat.
A kapu hajtóművét természetesen a biztonságos kezelés szem előtt tartásával alakítottuk ki és teszteltük; ez azonban 
csak akkor garantálható, ha az összeszerelés és a működtetés során a kézikönyv utasításait pontosan betartják.
Ezek a „FIGYELMEZTETÉS” jelentésű szimbólumok olyan előírások előtt láthatók, amelyek célja a személyi sérülések és 
anyagi károk elkerülése. Gondosan olvassa el ezeket az előírásokat.

A kapunak kiegyensúlyozottnak kell lennie. A nem
mozgatható vagy elakadt kapukat nem szabad a garázs
hajtóművével mozgatni, hanem meg kell javítani. Ilyenkor a
garázskapuk, kapurugók, kábelek, alátétek, tartókonzolok
és sínek igen nagy feszültséggel vannak terhelve, ami
komoly sérülést okozhat. Ne kísérelje meg a kapu
meglazítását, mozgatását vagy irányba állítását, hanem
forduljon a karbantartó szolgálathoz.
A kapu hajtómű szerelése ill. karbantartása során ne
viseljen semmiféle ékszert, karórát vagy laza ruházatot.
A becsípődésekből eredő súlyos sérülések elkerülése
érdekében a kapuhoz csatlakoztatott összes kötelet és
láncot el kell távolítani a kapu hajtómű felszerelése előtt.
A szerelés és a villamos bekötés során be kell tartani a
helyileg érvényes építési és villamos előírásokat. 
A különösen könnyű kapuk (pl. üvegszálas, alumínium
vagy acélcső) sérülésének megelőzésére megfelelő
megerősítést kell kialakítani (lásd 4. oldal). E célból
forduljon a kapu gyártójához.
Az automatikus biztonsági visszatérítő rendszer működését
tesztelni kell. A talajra lehelyezett 40 mm magasságú
akadállyal érintkezve a garázskapunak vissza KELL nyílnia.
A kapu hajtómű helytelen beállítása esetén a záródó kapu
súlyos személyi sérülést okozhat. A tesztet havonta meg
kell ismételni, szükség esetén végre kell hajtani a
megfelelő módosításokat.
A berendezést tilos párás vagy nedves helyiségekben
felszerelni.
Üzem közben a kapu semmiféle körülmények között
nem akadályozhatja a közterületeken történő
áthaladást.

ELŐSZÖR OLVASSA EL AZ ALÁBBI BIZTONSÁGI TUDNIVALÓKAT!

FIGYELMEZTETÉS
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TERVEZÉS
Ellenőrizze, hogy a beszerelési hely környezetében az alábbi beépítési
előfeltételek rendelkezésre állnak-e. Előfordulhat, hogy további szerelési
anyagokra lesz szükség.

Hasznos lehet, ha a beszerelés során visszalapoz erre az oldalra.

Különleges beépítési feltételek esetén szükség lehet egyes beépítési
lépések során olyan szerelési anyagokra vagy kötőelemekre, amelyek
nem részei a szállítási készletnek.

A hajtómű az alábbiakkal kompatibilis:

• Olyan kapuk, amelyek tengellyel vagy rugókkal rendelkeznek, és 
magasságuk legfeljebb 4,2 m.

• 80 – 152 mm-es csévélődobok; 152 mm feletti kúpos csévélődobok 
esetén TILOS HASZNÁLNI

• Felső csapágyazású és szabványos szekcionált kapuk 4,2 m 
magasságig

• Max. 5,5 m szélességű kapuk

• Max. 16 m˛ felületű kapuk

• Csupán 25 mm-es tengelyek

• Ellenőrizze a tervezett szerelési helyszínt. A hajtómű a kapunak mind a 
bal, mind a jobb oldalára beépíthető. Azt az oldalt válassza, amely 
megfelel az alábbi követelményeknek:

• A fal és a tengely között legalább 64 mm távolságnak kell lennie

• A fedél és a tengely középpontja között legalább 76 mm távolságnak 
kell lennie

• Az oldalfal és a tengely vége között legalább 203 mm távolságnak kell 
lennie

• A tengelynek a csapágylemeztől legalább 25 – 100 mm távolságban 
kell kinyújthatónak lennie

• Egy hálózati aljzatnak kell rendelkezésre állnia 1 m-es távolságon belül. 
Ha nincs ilyen aljzat, szereltessen be egyet egy villanyszerelő 
szakiparossal.

• Az építészeti adottságoktól függően előfordulhat, hogy a fénysorompó 
szereléséhez kiegészítő sarokprofilokra vagy faszerkezetekre lesz 
szükség.

• Feltétlenül javasoljuk egy CM475 típusú „Ever Charge” telep 
használatát, ha az épületbe nem vezet ajtó, mivel a hajtómű külső 
reteszoldó mechanizmussal nem oldható.

• A kapu alsó széle és a talaj közötti légrés nem lehet nagyobb, mint 
6 mm, ellenkező esetben a fénysorompó nem működik rendel-
tetésszerűen.

• Tilos invertált csévélődobokkal használni (lásd a 2 oldalt )

• A szereléshez INCH méretezésű imbusz kulcsok szükségesek

Megjegyzés: A kapu leeresztése vagy felemelése során gondosan
figyelje meg a tengelyt.Fontos, hogy a tengelynek nagyon kicsi legyen a
holtjátéka felfelé, lefelé, balra és jobbra.Ha a túl nagy holtjátékot nem
szünteti meg, annak komoly hátrányos következménye van a hajtómű
élettartamára.
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SPECIFIKÁCIÓK:
Feszültség: 230-240 ~ V 50Hz

Teljesítmény: 145 Watt

Névleges terhelés: 10 Nm

Maximális vonóerő: 40 Nm

Maximális kapumagasság: 4,2 m

Maximális kapuszélesség: 5,5 m

Maximális kapufelület: 16 m˛
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A KAPU ELŐKÉSZÍTÉSE
A munka megkezdése előtt:
• Távolítsa el a zárakat.

• Távolítson el minden olyan kötelet, amely a kapuhoz csatlakozik.

• Végezze el az alábbi ellenőrzést annak biztosítása céljából, hogy a 
kapu kiegyensúlyozott állapotban legyen, ne akadozzon mozgás 
közben és ne vetemedjen meg.

1. Emelje meg a kaput az ábrán látható módon, kb. félmagasságig. Ha a 
kapu ki van egyensúlyozva, akkor ebben a helyzetben meg kell állnia 
úgy, hogy csak a rugói tartják.

2. Emelje fel, majd eressze le a kaput, hogy megállapíthassa az 
esetleges akadozást vagy vetemedést.

HA A KAPU MEGVETEMEDIK, AKADOZVA MOZOG, VAGY NINCS
KIEGYENSÚLYOZVA, HÍVJON FEL EGY KAPUSZERELŐ
SZAKEMBERT.

3. Ellenőrizze a kábelfeszítő erőt a kapu mindkét oldalán. A kábelfeszítő 
erőnek a kapu teljes úthosszán belül azonosnak kell lennie.

SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK
Az összeszerelés, a beszerelés és a beállítás során az ábrán látható
szerszámokra van szükség.
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• A készüléket sem gyermekek, sem jogosulatlan személyek nem 
használhatják.

• A gyermekeknek tilos a hajtóművel vagy annak távirányítóival 
játszani.

A CSOMAGOLÁS TARTALMA
A hajtómű kartondobozba van csomagolva, amely tartalmazza a motort
és az ábrán látható alkatrészeket.

Vegye figyelembe, hogy a tartozékkészlet függ a megvásárolt típustól.
Ha bármi hiányzik, óvatosan ellenőrizze a csomagoló anyagot.

EGYÜTT SZÁLLÍTOTT KÖTŐELEMEK
Szerelési kötőelemek
Hatlapú csavar 14-10x1-7/8“ (4x)

Csavar 6x1“ (2x)

Hatlapú csavar 6x1-1/4“ (2x)

Kilincsretesz 1/4“ -20x1/2“ (2x)

Simafejű csavar 8x1“ (2x)

Hatlapú csavar 10-32 (2x)

Önmetsző csavar 10-32 (2x)

Tipli (2x)

(Becsavarható) tipli (2x)

Reteszoldó fogantyú (1x)

Reteszoldó kötél (1x)

Körmös kengyel (20x)

Fúrósablon a villamos zárhoz

5
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1. SZERELÉSI LÉPÉS
Rögzítse a hollandi peremet a motoregységen

A szerelés során fellépő nehézségek elkerülésére a hajtóművet csak
akkor kapcsolja be, amikor az útmutató azt előírja.

• Lazítsa meg a hollandi perem csavarjait

• Rögzítse a hollandi peremet a motoregységnek vagy a bal, vagy a jobb 
oldalán Győződjön meg arról, hogy a hollandi perem teljes mértékben, 
ütközésig felfekszik a motor tengelyén.

• Pozícionálja a peremet úgy, hogy a csavarok felfelé nézzenek (akkor 
hozzáférhetőek, amikor a tengelyre vannak rögzítve).

• Húzza meg a perem csavarjait mindkét oldalon azonos erővel, a 
peremnek a motoregységen való biztosítása céljából (16 – 19 Nm 
forgató nyomatékkal).

Megjegyzés: A legtöbb készülék esetén a csavaroknak felfelé kell
nézniük, hogy könnyen hozzáférhetőek legyenek. Csak akkor húzza meg
véglegesen a csavarokat, amikor az útmutató azt előírja.
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2. SZERELÉSI LÉPÉS
A szerelőcsapágy rögzítése a motoregységre

• A termékkel együtt szállított önmetsző csavarokkal lazán rögzítse a 
szerelőcsapágyat a motoregységnek ugyanarra az oldalára, ahová a 
peremet felszerelte. 

• A szereléshez INCH méretezésű imbusz kulcsok szükségesek
Megjegyzés: Amíg az útmutató elő nem írja, ne húzza meg véglegesen
a csavarokat. Az ábrán bal oldali beszerelés látható.

A lehetséges sérülések vagy halálos balesetek elkerülésére a
peremet rendeltetésszerűen fel kell csavarozni. Előfordulhat, hogy a
kapu a perem félrecsúszás miatt nem tér vissza kiinduló helyzetébe,
vagy elállítódhatnak a végállás-pozíciók.

Alternatív beépítő készlet (480LM
nincs a készletben)
Ez a készlet lehetővé teszi az LM3800A beépítését a tengely alá, ha az
nem kör keresztmetszetű, vagy ha a szokásosan használandó beépítési
hely nem hozzáférhető.
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BESZERELÉS

FONTOS TUDNIVALÓK A BESZERELÉSHEZ

A súlyos sérülések és halálos balesetek elkerülése érdekében:
1. Olvassa el és tartsa be az összes beszerelési utasítást és 

figyelmeztetést

2. A kapu hajtóművét csak rendeltetésszerűen kiegyensúlyozott és 
kenőanyaggal ellátott kapura szabad felszerelni. Ha a kapu nincs 
kiegyensúlyozva, megtörténhet, hogy vészhelyzetben nem tér vissza 
kiinduló helyzetébe, ami komoly sérülést vagy halálos balesetet 
okozhat.

3. A kábeleken, rugókon vagy egyéb alkatrészeken szükségessé váló 
összes javítást a beszerelés előtt, képzett kapuszerelő szakem-
bernek kell elvégeznie.

4. Mielőtt a kapu hajtóművét beszerelné vagy üzembe helyezné, 
inaktiválja az összes zárat és távolítson el minden olyan kötelet, 
amely a kapuhoz van csatlakoztatva. Ezzel elkerülheti a testrészek 
megütéséből ill. bekapásából eredő veszélyeket.

5. A vészreteszoldó fogantyút legfeljebb 1,8 m magasságban helyezze el.

6. A hajtóművet SOHA ne csatlakoztassa az áramforrásához, amíg az 
utasításban ez nem szerepel.

7. A beszerelés vagy karbantartás során ne viseljen karórát, gyűrűt vagy 
laza ruházatot.

Ezeket a kapu vagy a hajtómű szerkezete becsípheti vagy bekaphatja.

8. Szerelje fel a fali kapcsolót:

• a kaputól látótávolságban

• gyermekek számára nem elérhető 1,5 m magasságban

• a kapu mozgó alkatrészeinek hatótávolságán kívül
9. A fali kapcsoló mellett a falon helyezze el a becsípődés veszélyére 

figyelmeztető öntapadó címkét.

10. A kapu belső oldalán jól látható helyen helyezze el a reteszoldási 
teendőkre, valamint az irányváltási teszt elvégzésére utaló 
öntapadó címkét.

11. Amikor befejezte a beszerelést, ellenőrizze a biztonsági irányváltó 
rendszert.Ha a kapu egy, a talajon álló 50 mm magasságú tárgyba 
ütközik, azonnal irányt KELL váltania.

1. BEÉPÍTÉSI LÉPÉS
A hajtómű pozícionálása
Megjegyzés: A felfüggesztésre vonatkozó további opciók
megismeréséhez lapozzon a „Tartozékok” című oldalra.
1. Teljesen zárja be a kaput.
2. A peremmel szerelt hajtóművet tolja rá a tengely végére. Győződjön 

meg arról, hogy a perem nem érinti a csapágylemezt. Ellenőrizze, 
hogy a szerelőcsapágy elhelyezhető-e egy szilárd felületen (pl. fa, 
beton) vagy egy tartókonzolon.
Kézi erővel húzza meg a perem csavarjait, hogy a hajtóművet 
helyesen pozícionálhassa. Jelölje fel a csapágy furatait. Ha a tengely 
túl hosszú vagy a vége sérült, szükség lehet a megrövidítésére.

3. Oldja a perem csavarjait és húzza le a hajtóművet. Fúrjon elő 5 mm-
es furatokat a megjelölt helyeken. Ha szükséges, a fúrást az 
acéllemezen keresztül végezze el.

4. Helyezze vissza a hajtóművet: húzza fel a peremet a tengelyre, amíg 
a csapágy az előfúrt furatokkal fedésbe nem kerül. A tengelyen 
elhelyezett perem csavarjait 16 – 19 Nm nyomatékkal húzza szorosra. 
Húzza szorosra az ütközőcsavarokat anélkül, hogy a motoregység 
megsérülne.

5. Szorosan csavarozza fel a csapágyat a 14-10x1-7/8“ csavarokkal. 
Húzzon szorosra minden szerelőcsavart.

Megjegyzés: A motoregységnek nem szabad érintkeznie a fallal.
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A súlyos sérülések és halálos balesetek elkerülése érdekében:

• Ha a csapágyat a falazatba szereli, FELTÉTLENÜL betontiplit kell 
használni.

• Kizárólag kapuszerelő szakembert bízzon meg, ha a kapu 
megvetemedik, akadozva mozog, vagy nincs kiegyensúlyozva. Ha a 
kapu nincs kiegyensúlyozva, előfordulhat, hogy nem tér vissza 
kiinduló helyzetébe szükség esetén.

• Soha ne kísérelje meg a kapu rugóinak, a kábeleknek, a 
kötélgörgőknek, a csapágyaknak vagy azok kötőelemeinek 
meglazítását, elmozdítását vagy átállítását. Mindezekre az 
alkatrészekre komoly feszültségek hatnak.

• A perem idő előtti elhasználódásának megakadályozása érdekében 
a hajtóművet a torziós pálcarugóhoz képest az előírt szögben KELL
felszerelni.

2. BEÉPÍTÉSI LÉPÉS
A vészretesz oldás rögzítése (kötél és fogantyú)
• Fűzze át a kötél egyik végét a fogantyú felső furatán úgy, hogy a 

„Notice” felirat jól olvasható legyen. Kössön egy csomót a kötél végétől 
kb. 25 mm távolságban, hogy megakadályozza a fogantyú túlcsúszását.

• Fűzze át a kötél másik végét a vészreteszoldó kábel furatán.

• Állítsa be a kötél hosszát úgy, hogy a fogantyú legfeljebb 1,8 m 
magasságban legyen a talaj felett. Kössön meg egy második csomót a 
kötélnek a kábelen való rögzítésére.

Megjegyzés: Ha a kötelet el kell vágnia, a kirojtosodás elkerülése

érdekében a vágás helyét öngyújtóval vagy gyufával égesse meg.
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3. BEÉPÍTÉSI LÉPÉS
A villamos ajtózár beépítése

A zár célja annak megakadályozása, hogy a bezárt kaput kézzel fel

lehessen emelni.

1. Válassza ki az egyik kapugörgőt, amely fölé a zárat felszerelni kívánja.

Ügyeljen a helyes távolságra. Ha lehet, a motor oldala felőli 

kapugörgőt válasszon. A legtöbb szerelvény esetén a talaj feletti 

második görgő az ideális választás.

2. Győződjön meg arról, hogy a kapusín felülete tiszta-e, és tartsa oda a 

fúrósablon alsó felét szorosan a görgő legfelső pontja fölé.

3. Fúrja ki a sablon által kijelölt furatokat.

4. Csavarozza fel a villamos kapuzárat a kapusín külső felére a 

készletben található csavarokkal, majd húzza meg őket.

5. Fektesse le a motoregységhez vezető csengőhuzalt. A huzal több 

ponton való rögzítéséhez használjon körmös kengyeleket.

6. Csatlakoztassa a motor dugaszát.

Megjegyzés: A zárat a motortól 3 m-es sugáron belül kell felszerelni.
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1. Pozícionálja a kötéllazulás-kapcsolót az ábrán látható 
módon. A kötéllazulás-kapcsolót a csévélődobhoz a 
lehető legközelebb kell pozícionálni.

Megjegyzés: A beépítés pontban semmiféle olyan akadály ne legyen,
amely megakadályozza, hogy a kötéllazulás-kapcsoló vagy maga a kábel
rendeltetésszerűen működjön, amikor megcsúszás vagy belógás fordul elő.
2. Győződjön meg arról, hogy a kötéllazulás-kapcsoló egy fa tartókonzol 

fölött legyen pozícionálva. 
Megjegyzés: Ha a kötéllazulás-kapcsolót a készletbe tartozó
csavarokkal nem lehet fára rögzíteni, akkor beszerelhető (25 mm vagy
nagyobb mélységű) gipszrétegbe. Ehhez a készletben szállított
tipliket és a 8-as hatlapú csavarokat használja.
3. Jelölje be a csavarok furatait és fúrja elő őket 5 mm mélységben. (A
tiplikhez előfúrás nem szükséges.)
4. Szerelje fel a falra a kötéllazulás-kapcsolót a készletben 

szállított csavarokkal. Ügyeljen arra, hogy a görgő felfeküd-
jön a kábelen.

5.  Fektesse le a motoregységhez vezető csengőhuzalt. A huzal több 
ponton való rögzítéséhez használjon körmös kengyeleket.

6. Csatlakoztassa a csengőhuzalt a zöld színű szorító kapocsra 
(a polaritásra nem kell ügyelni).

Megjegyzés: A kábelnek a teljes mozgási út alatt megfeszítve kell lennie.
Ügyeljen arra, hogy a kapu másik oldalán a kábel normál működés
esetén ne csússzon meg, ill. ne lógjon be. Ha ez mégis előfordulna,
megfelelően módosítsa a kábel beállítását.
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4. BEÉPÍTÉSI LÉPÉS
A kötéllazulás-kapcsoló felhelyezése (szükséges)
A hajtóművet alaptartozékként egy kötéllazulás-kapcsolóval
szállítjuk.
A készülék célja, hogy figyelje a kábel bármiféle megcsúszását vagy
belógását; ha túlzott megcsúszást vagy belógást észlel, a kaput
visszatéríti kiinduló helyzetébe. Ezzel megakadályozhatók a Hotline
(hibajelző forró vonal) hívások.
A kötéllazulás-kapcsolónak FELTÉTLENÜL csatlakoztatva és
rendeltetésszerűen beépítve kell lennie, mielőtt a hajtómű elindítaná
a lefelé irányuló mozgást.
Megjegyzés: A kötéllazulás-kapcsolót balos beépítés esetére alakítottuk
ki. Lehetőleg ugyanazon az oldalon kell elhelyezni, mint a hajtóművet.
Szükség esetén azonban felszerelhető a másik oldalra is. Távolítsa el a
görgőt megtartó rugós alátétet és szerelje át a görgőt a kötéllazulás-
kapcsoló másik oldalára.
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Ha fix huzalozásra van szükség, az alábbi módon járjon el.
Alakítsa ki a fix huzalozást a motoregység hátulsó falán található 22 mm-
es furat segítségével (a helyileg érvényes előírásoknak megfelelően).

• Távolítsa el a hajtóművet a tengelyről, nyissa fel a házát és helyezze el 
a hajtómű közelében.

• Távolítsa el a zöld/sárga földelő kapcsot.

• Vágja le a fekete és a fehér huzalt a villa alakú kábelsarutól számított 
7,6 cm hosszban és szigetelje le a huzalt 1,3 cm hosszban.

• Távolítsa el a hálózati kábelt a motoregységről

• Szereljen egy 90°-os kábelcsatornát vagy egy hajlékony kábeladaptert 
a 22 mm-es furatba. Szerelje vissza a hajtóművet a tengelyre.

• Fektesse le a kábelt a kábelcsatornába, vágja le elegendő 
hosszúságúra és szigetelje le. 

• Csatlakoztassa a kábelt a készletben szállított csillárkapocsra

• Szigetelje le a huzalokat szigetelő szalaggal úgy, hogy az ne 
érintkezhessen semmilyen mozgó alkatrésszel.

• Csavarozza vissza a hajtómű házát
A beépítés során felmerülő nehézségek elkerülésére még ne
csatlakoztassa, és ne kapcsolja be a hajtóművet. 

A kapu leeséséből következő súlyos sérülések és halálos balesetek
elkerülése érdekében:

• A vészreteszoldót lehetőleg csak akkor működtesse, amikor a kapu 
zárva van.

• A meggyengült vagy sérült rugók, vagy a kiegyensúlyozatlan kapu 
miatt a nyitott kapu váratlanul és nagy sebességgel lezuhanhat.

• A vészreteszoldót SOHA ne működtesse, amikor a kapu mozgási 
tartományában személyek vagy akadályozó tárgyak vannak.

6. BEÉPÍTÉSI LÉPÉS
A vezetéknélküli fali nyomógomb beépítése 128LM
(opcionális)
A vezetéknélküli fali nyomógombot gyermekek számára el nem érhetően,
1,5 m magasságban, a kaputól látótávolságra kell elhelyezni.
• Győződjön meg arról, hogy a hajtómű a vezetéknélküli fali nyomógomb 

beszerelése során ki legyen kapcsolva, a véletlen aktiválás elkerülése 
céljából.

• Távolítsa el a 128 LM készülék fedelét

• Szerelje be a 128 LM készüléket az ábrán látható módon, a készletben 
található csavarokkal, egy vakolaton kívüli aljzatba (nincs a készletben). 

• Ha a 128LM készüléket közvetlenül a falra kívánja szerelni, használja a 
tipliket (a készletben szállítva).

• Pattintsa vissza a fedelet és helyezze el az öntapadó figyelmeztető 
címkét a fali nyomógomb közelében

Ragassza fel a vészreteszoldó címkét a hajtómű közelében.
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5. BEÉPÍTÉSI LÉPÉS
Villamos követelmények
A beépítés során felmerülő nehézségek elkerülésére még ne
csatlakoztassa, és ne kapcsolja be a hajtóművet. 
Az áramütés veszélyének minimalizálása érdekében a hajtóművet
védőföldeléses csatlakozó dugasszal láttuk el. Ez a dugasz csak
védőföldeléses aljzatba dugaszolható. Ha a dugasz és az Önnél
rendelkezésre álló dugaszaljzat eltér, akkor bízzon meg egy
villanyszerelőt a megfelelő aljzat felszerelésével.

A FALI KONZOL ELHELYEZÉSE
OPCIONÁLIS

A fali konzolt a garázskaputól látótávolságban, a kapu felülete és a
kapusínek elérési területén kívül, valamint gyermekek számára
elérhetetlen módon kell felszerelni, a talajszint felett legalább 1,5 m
magasságban. Ha a kapu hajtóművet helytelenül használja, a
felemelkedő vagy leereszkedő garázskapu súlyos személyi
sérüléseket okozhat. A fali konzol vagy a vezeték nélküli távirányító
használatát gyermekeknek meg kell tiltani. A figyelmeztető
jelzéseket a biztonság céljából tartós módon el kell helyezni a fali
konzol közelében.
A fali konzol (2) hátoldalán található a két szorítókapocs (1). Csupaszítsa
le a csengőhuzal (4) szigetelését kb. 6 mm hosszon. Egymástól
elegendő távolságra vezesse a huzalokat: a vörös-fehér vezetéket a
RED feliratú (1) kapocsra, a fehér vezetéket a WHT feliratú (2) kapocsra
lehessen bekötni.
A fali konzolt a készletben szállított lemezcsavarokkal (3) erősítse fel a
garázs valamelyik belső falára. Száraz falak esetén fúrjon ki 4 mm
átmérőjű furatokat és használjon tipliket (6). A vevőrész gyorscsatlakozó
kapcsai a hajtómű megvilágításának fedele mögött találhatók. A
csengőhuzalt az alábbi módon csatlakoztassa a kapcsokra: a vörös-fehér
vezetéket a vörös színű (1), a fehér vezetéket a fehér színű (2) kapocsra.
A nyomógomb működtetése
A kapu zárásához ill. nyitásához nyomja meg a nyomógombot egyszer. A
mozgó kapu megállításához ismét nyomja meg a gombot.
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A többfunkciós fali konzol elhelyezése 
(78 LM, opcionális tartozék)
A kapu nyitásához ill. leállításához nyomja meg a fehér színű négyzetet.
A második megnyomásra a kapu mozgása leáll.
Világítási funkció: A hajtómű megvilágításának be- ill. kikapcsolásához
nyomja meg a világító nyomógombot. Amikor a fényt bekapcsolja és a
hajtóművet működteti, a fény 2,5 percig marad bekapcsolva. Ha
korábban ki szeretné kapcsolni a megvilágítást, nyomja meg ismét a
gombot. Ha a hajtómű éppen működik, a világításkapcsoló megnyomása
nem befolyásolja a megvilágítást.
Zárási funkció: Megakadályozza a kapunak a kézi távirányítóval való
kinyitását. A fali konzollal, a kulcsos kapcsolóval és a kódzárral azonban
a kapu nyitható.
• Aktiválás: Nyomja meg és tartsa nyomva a záró gombot 2

másodpercig. A nyomógomb jelzőlámpája villog, amíg a zárási funkció
aktiválva van.

• Inaktiválás: Ismét nyomja meg és tartsa nyomva a záró gombot 2 
másodpercig. A nyomógomb jelzőlámpájának villogása megszűnik. A
zárási funkció a kezelőpult „LEARN” gombjának megnyomásával 
kikapcsol.

7. BEÉPÍTÉSI LÉPÉS
A CM475 típusú „Ever Charge” telep beépítése (nincs
a készletben)
Ha a CM475 típusú telep része az Ön kapuszerelvényének, akkor azt
most kell beépítenie.

• A telepet vagy a fedélre, vagy az egyik falra kell felszerelni, a 
hajtóműtől mért 1 m-es távolságon belül.

• Pozícionálja a telepet a kívánt módon egy teherhordozó alkatrészen 
(fedélgerenda vagy fali oszlop)

• Rögzítse a telepet az oldalfalain található szerelő furatok segítségével.

• Biztosítsa a telepet a készletben szállított csavarokkal

• Csatlakoztassa a telep kábelét a hajtómű alsó végén található 
dugaszba.

• A telep rendeltetésszerű működése és tesztelése céljából tartsa be a 
CM475 telephez mellékelt összes útmutatást.

8. BEÉPÍTÉSI LÉPÉS 23

BEÁLLÍTÁS, 1. LÉPÉS

A végállások beprogramozása
A végállásokkal szabályozhatók azok a pontok, ahol a kapunak a
felfelé ill. lefelé irányuló mozgás során le kell állnia. A végállások
beállításához kövesse az alább részletezett lépéseket.
A végállások beprogramozásához:
Állítsa be a kapu pozícióit a fekete ill. a narancs nyomógombokkal. A
fekete gombbal a kapu felfelé (AUF), a narancs gombbal a kapu lefelé
(ZU) mozgatható.
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1. Az AUF pozíció beállítása: Nyomja meg és tartsa nyomva a fekete 
gombot, amíg a sárga LED el nem kezd lassan villogni. Ekkor engedje 
fel a gombot.

2. Nyomja meg és tartsa nyomva a fekete gombot, amíg a kapu el nem 
éri a kívánt AUF (nyitva) pozíciót (2. ábra).

MEGJEGYZÉS: Ellenőrizze, hogy a kapu az Ön járműve beállásához
elég szélesre nyílik-e.
3. Nyomja meg a kézi jeladót vagy a fali nyomógombot (3. ábra). Ezzel 

állítható be az AUF (nyitva) végállás és aktiválható a zárási folyamat.
MEGJEGYZÉS: Ha a motor túl erősen mozog, annak idő előtti
elhasználódás lehet a következménye. Lásd a Hibaelhárítás fejezetet
4. Amint megkezdődik a kapu bezárása, röviden nyomja meg a fekete 

vagy a narancs nyomógombot. Ezzel a kapu megállítható.
5. A ZU (zárva) pozíció beállítása: Nyomja meg és tartsa nyomva a 

narancs gombot, amíg a kapu el nem éri a kívánt ZU (zárva) pozíciót 
(4. ábra).

6. Amint a kapu bezárul, ellenőrizze a kapunyomás helyes beállítását (a 
kapunak kézzel kb. 1,6 mm-rel lenyomhatónak kell lennie). Ha a kapu 
túlságosan nagy nyomás alatt állna, mozgassa meg a kaput oda és 
vissza a fekete és a narancs gombbal, amíg el nem éri a kívánt 
pozíciót.

7. Nyomja meg a kézi jeladót vagy a fali nyomógombot (3. ábra). Ezzel 
állítható be a ZU (zárva) végállás és aktiválható a kapu visszatérítése 
a nyitott pozícióba.

• ha a kapu nem pontosan ott áll meg, ahol Ön szeretné, ismételje meg 
az 1 – 7 lépéseket és programozza újra a végállásokat

• ha a hajtómű mind a kívánt AUF, mind a kívánt ZU pozícióban áll meg, 
akkor folytassa a beállítás 2. lépésével. Az erőhatás beállítása

• Soha ne rögzítsen egy erőhatást vagy végállást, amikor a kapu 
beszorul vagy elakad. Először javítsa meg a kaput.

• A kapu végállásainak hibás beállítása károsan befolyásolja a 
rendeltetésszerű működést vagy a biztonsági irányváltó rendszert.

• A biztonsági irányváltó rendszert MINDEN EGYES beállítást 
követően ellenőrizni kell. Amint a kapu beleütközik egy 50 mm (1 ˝“) 
magasságú tárgyba (vagy laposan fekvő falécbe), FELTÉTLENÜL
irányt kell váltania.

A járművek lehetséges sérülésének elkerülése érdekében győződjön
meg arról, hogy a teljesen nyitott kapu elegendő áthaladási
magasságot biztosít-e.

BEÁLLÍTÁS, 2. LÉPÉS
Az erőhatás beállítása
Az erőhatást beállító nyomógomb az elülső fedőlapon található. Az
erőhatás beállító rendszer megméri a kapu nyitásához és zárásához
szükséges erőt.
1. Keresse meg a hajtómű narancs nyomógombját.
2. Nyomja meg kétszer a narancs gombot az erőhatás beállító üzemmód 

aktiválása céljából. A LED gyors ütemben villog.
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3. Nyomja meg a kézi jeladót vagy a fali nyomógombot. A kapu a ZU 
pozícióba áll. Nyomja meg ismét a kézi jeladót vagy a fali 
nyomógombot, ekkor a kapu az AUF pozícióba áll. Nyomja meg 
harmadszor is a kézi jeladót vagy a fali nyomógombot, hogy a kaput 
ismét a ZU pozícióba állítsa. A LED villogása megszűnik, amint a 
rendszer az erőhatást betanulta.

A hajtómű ezzel betanulta azt az erőhatást, amelyre a kapu nyitásához
és zárásához van szüksége.
Az erőhatás helyes beállításához a kapuval el kell végeznie egy teljes
AUF és ZU működési ciklust. Ha a hajtómű nem képes a kaput teljesen
kinyitni és bezárni, akkor ellenőrizze a kaput, és állapítsa meg, hogy ki
van-e egyensúlyozva, nem szorul-e és nem akadozik-e. Lásd a  „A kapu
előkészítése” oldalt.
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BEÁLLÍTÁS, 3. LÉPÉS
A kötéllazulás-kapcsoló tesztelése
Ha a kötéllazulás-kapcsoló működésbe lépett, a hajtómű 9x kattan.

BEÁLLÍTÁS, 4. LÉPÉS
A villamos zár tesztelése
• Teljesen zárt kapu esetén a zár reteszelő nyelvének ki kell nyúlnia a 

sínen keresztül.

• Működtesse a kaput AUF irányban. A villamos zárat meg kell húznia, 
mielőtt még a kapu elkezdene mozogni.

• Működtesse a kaput ZU irányban. Amint a kapu teljesen bezár, a 
villamos zárnak automatikusan aktiválódnia kell a kapu biztosítása 
céljából.

Megjegyzés: Ha a villamos zár nem működik, a retesz manuálisan
oldható, ehhez működtetni kell a vészreteszoldót.
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BEÁLLÍTÁS, 5. LÉPÉS
A biztonsági irányváltó rendszer tesztelése
• Teljesen nyitott kapu esetén helyezzen egy 50 mm magas lécet (vagy 

lapos fadarabot) a talajra a kapu közepe alá.

• Működtesse a kaput ZU irányban. Amint a kapu eléri az akadályt, 
azonnal irányt kell váltania. Ha a biztonsági irányváltás tesztelése 
sikeresen zárul, folytassa a beállítás 4. lépésével.

Beállítás
• Ha a kapu az akadálynak ütközve megáll, akkor a lefelé irányuló 

mozgásának hossza nem elegendő. Ismételje meg teljes terjedelmében 
a beállítás 1. és 2. lépését, a végállások és az erőhatás programozását.

• Ismételt beállítás és tesztelés

• Ha a kapu az 50 mm magas akadálynak (vagy laposan fekvő falécnek) 
ütközve irányt vált, távolítsa el az akadályt és futtasson le a hajtóművel 
3-4 teljes ciklust a beállítás tesztelése céljából.

• Ha a hajtómű ismételten sikertelenül teljesíti a biztonsági irányváltási 
tesztet, forduljon kapuszerelő szakemberhez.
Fontos biztonsági teszt:

Ellenőrizze a biztonsági irányváltó rendszert:
• minden egyes végállás vagy erőhatás beállítás után

• a kapu minden egyes javítása vagy beállítása után (ide értve a rugókat 
és kötőelemeket is)

• a padozat minden egyes javítása vagy vetemedése után

• a hajtómű minden egyes javítása vagy beállítása után
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ÜZEMELTETÉS

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A súlyos sérülések és halálos balesetek elkerülése érdekében:
1. Olvassa el és tartsa be az összes figyelmeztetést és utasítást 
2. Az összes kézi jeladót mindig a gyermekek számára nem elérhető 

módon tárolja. Soha ne engedje meg, hogy a gyermekek 
működtessék a vezetéknélküli fali nyomógombot vagy a kézi 
jeladót, vagy azokkal játsszanak.

3. Csak akkor működtesse a kaput, amikor egyértelműen látható, hogy 
helyesen van beállítva és a mozgási útjában semmiféle akadály 
nem áll.

4. Mindig kísérje figyelemmel, amíg a kapu teljesen be nem csukódik. 
A mozgó kapu útjában egyetlen személy sem tartózkodhat.

5. A megállított és részben nyitott kapu alatt egyetlen személy sem 
tartózkodhat.

6. A vészreteszoldót lehetőleg csak akkor használja, amikor a kapu 
zárva van. A meggyengült vagy meghibásodott rugók vagy a rossz 
kiegyensúlyozás miatt a kapu gyorsan és hirtelen lezuhanhat.

7. A vészreteszoldót SOHA ne működtesse, amikor a kapu mozgási 
tartományában személyek vagy akadályozó tárgyak vannak.

8. A biztonsági irányváltó rendszert minden egyes beállítást követően 
tesztelni kell.

9. A biztonsági irányváltó rendszert minden hónapban tesztelni kell. Ha 
a kapu egy 50 mm magasságú tárgyba ütközik, irányt kell váltania.

10. Ügyeljen arra, hogy a kapu mindig ki legyen egyensúlyozva (lásd a
3. oldalt). Ha nem így lenne, előfordulhat, hogy a kapu szükség
esetén nem vált irányt, ami súlyos sérülést vagy halálos balesetet
okozhat.
11.A kábeleken, rugókon vagy egyéb alkatrészeken szükségessé váló 

összes javítást a beszerelés előtt, képzett kapuszerelő szakem-
bernek kell elvégeznie.

12. Mindig kapcsolja le a kaput a táphálózatról, mielőtt bármiféle 
javítást végezne, vagy a védőfedeleket eltávolítaná.

13. A vészreteszoldási útmutatót mindig tartsa a vészreteszoldó
közelében.
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VÉSZRETESZOLDÓ

BEÁLLÍTÁS, 7. LÉPÉS
A kapu kézi működtetése

Mielőtt folytatná, oldja a kapu zárjának reteszelését. A kapunak lehetőleg teljesen becsukva kell lennie. Húzza lefelé a vészreteszoldót, amíg a
hajtóműből egy kattanó hangot nem hall, majd emelje fel kézzel a kaput. Ha a kaput ismét csatlakoztatni kívánja a hajtóműhöz, ismét húzza
egyenesen lefelé a vészreteszoldót amíg a hajtóműből egy kattanó hangot nem hall. A kapu a következő AUF vagy ZU mozgás során ismét
reteszelődik.
A vészreteszoldó tesztelése:

• Győződjön meg arról, hogy a kapu be van-e zárva.

• Húzza meg a vészreteszoldót. A kapunak most kézzel nyithatónak kell lennie.

• Állítsa a kaput ismét a ZU pozícióba.

• Húzza meg ismét a vészreteszoldót.

• Ismét csatlakoztassa a kaput a hajtóműhöz.

A kapu leeséséből következő súlyos sérülések és halálos balesetek elkerülése érdekében:

• A vészreteszoldót lehetőleg csak akkor működtesse, amikor a kapu zárva van. A meggyengült vagy sérült rugók, vagy a kiegyensúlyozatlan kapu 
miatt a nyitott kapu váratlanul és nagy sebességgel lezuhanhat.

• A vészreteszoldót SOHA ne működtesse, amikor a kapu mozgási tartományában személyek vagy akadályozó tárgyak vannak.

32

A KAPUHAJTÓMŰ HASZNÁLATA

Az Ön által vásárolt hajtómű és kézi jeladó egy megfelelő kódra van
gyárilag beállítva, amely minden igénybevétel esetén módosul, és több
mint 100 milliárd új kódot állít be véletlen módon.
A hajtómű max. 8 kézi jeladóval és egy vezetéknélküli kódzárral képes
együttműködni. Ha Ön egy új kézi jeladót vásárol, vagy egy kézi jeladót
kíván inaktiválni, tartsa be a „Programozás” fejezetben ismertetett
útmutatásokat.

A hajtómű az alábbi módon működtethető:

• Kézi jeladóval: tartsa benyomva a felső középső nyomógombot, amíg a 
hajtómű meg nem indul.

• A 128LM vezetéknélküli fali nyomógombbal: nyomja meg és tartsa 
nyomva a nagy kerek nyomógombot, amíg a hajtómű meg nem indul.

• Vezetéknélküli kódzárral (lásd a tartozékok között): ha a hajtóművel 
együtt volt szállítva, használat előtt be kell programozni.

Amikor a hajtómű aktiválva van (helyesen beépített és beirányzott
fénysorompóval)
1. Ha az ajtó nyitva volt, most becsukódik. Ha az ajtó zárva volt, most 

kinyílik.
2. Ha a kapu éppen záródott, akkor a mozgása irányt vált.
3. Ha a kapu éppen nyitódott, akkor a mozgása megáll.
4. Ha a kapu egy részben nyitott pozícióban állt meg, akkor becsukódik.
5. Ha becsukódás közben a kapu leblokkol, akkor a mozgása irányt vált.

Ha a fénysorompó fénysugarát egy akadály megtöri, akkor a hajtómű 5 
másodpercen keresztül kattog.

6. Ha a kapunyitódás közben leblokkol, akkor a mozgása megáll.
7. Ha a kapu teljesen nyitva van, akkor a fénysorompó blokkolása esetén 

nem csukódik be. A fénysorompónak semmiféle hatása nincs a nyitási 
folyamatra.

Ha a fénysorompó nincs beépítve, vagy hibásan van beirányozva, akkor a
kapu a kézi jeladóval nem zárható be. A kapu azonban a fali
nyomógombbal, külső kulcsos kapcsolóval vagy vezetéknélküli kódzárral
becsukható, ha őket a zárási művelet során aktiválja. Ha túlságosan
korán engedi fel, akkor a kapu irányt vált.

3433
AUTOMATIKUS BEZÁRÁS
Megjegyzés: Ehhez szükséges a Protector System (fénysorompó)
beépítése.
Ha a Protector System-et csak az automatikus zárási funkció aktiválása
céljából építi be (első ízben), akkor szerelje fel a kapu közelében és
várjon 5 percet.
Ebben az esetben egy többfunkciós fali konzol (78LM) szükséges az
automatikus zárási funkció be- ill. kikapcsolására.

Bekapcsolás: Nyomja meg és tartsa nyomva a reteszelő nyomógombot
a többfunkciós fali konzolon. Amint a villamos zár kétszer kiold, engedje
vissza a nyomógombot. Egyidejűleg figyelje a többfunkciós fali konzol
nagy nyomógombjának közepén található LED működését.
1 villanás = 10 másodperc múlva a kapu automatikusan bezár
2 villanás = 45 másodperc múlva a kapu automatikusan bezár
3 villanás = 2 perc múlva …
4 villanás = 3 perc múlva …
5 villanás = az automatikus zárás kikapcsolva

Ismételje meg a műveletet, amíg a LED az Ön által kívánt időt jelzi ki.

A gyári beállítás szerint az automatikus zárás ki van kapcsolva.

A KAPUHAJTÓMŰ GONDOZÁSA
A gondozás ütemterve:
Havonta egyszer

• Működtesse a kaput kézzel. Ha nincs kiegyensúlyozva vagy akadozik, 
forduljon kapuszerelő szakemberhez.

• Győződjön meg arról, hogy a kapu teljesen kinyit és bezár-e. Szükség 
esetén állítsa be a végállásokat és/vagy az erőhatást. (lásd a beépítés 
1. és 2. lépését)

• Ismételje meg a biztonsági irányváltási tesztet. Hajtsa végre a 
szükséges kiigazításokat (lásd a beépítés 5. lépését).

Évente egyszer

• Olajozza meg a kapugörgőket, a tartóprofilokat és a kapupántokat. A
hajtómű nem igényel további kenést. Ne zsírozza be a sínpályákat.
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A hajtómű rendelkezik egy öndiagnosztikai porgrammal. A betanuló nyomógomb diagnosztikai LED-je néhányszor felvillan és égve marad, ezzel jelzi,
hogy a program talált egy lehetséges hibaokot. Lásd ehhez az alábbi hibakeresési táblázatot:

HIBAKERESÉSI TÁBLÁZAT

Jelenség: A fénysorompó egyik vagy mindkét LED-je nem állandóan világít.

• vizsgálja meg, nem zárlatos-e a kábel (a körmös kengyel átszúrhatta a kábelt), cserélje fel a kábelek 
polaritását (a fekete és fehér vezeték felcserélve), a kábelek meghibásodtak vagy szakadtak, cserélje ki 
vagy kösse vissza őket, a hiba okától függően.

• távolítsa el az összes kábelt a motor hátulsó részéről

• távolítsa el az érzékelőket a tartóikból és rövidítse meg a kábeleket 30 – 60 mm-re az egyes érzékelők 
mögött

• Kösse vissza a kimeneti érzékelőt a motorra a rövidített kábel segítségével. Ha a kimeneti érzékelő 
LED-je folyamatosan világít, csatlakoztassa a vételi érzékelőt. 

• irányozza be az érzékelőket, és ha a LED-ek kigyulladnak, cserélje ki az érzékelők vezetékeit. Ha a 
LED-ek nem világítanak, cserélje ki a fénysorompót.

Jelenség: A fali kapcsoló LED-je nem világít

• vizsgálja meg, nem zárlatos-e a fali nyomógomb vagy annak kábele, szükség esetén cserélje ki
Távolítsa el a fali nyomógomb kábeleit. Érintse össze a két kábelt. Ha ekkor a hajtómű megindul, 
cserélje ki a fali nyomógombot.

• Ha a hajtómű nem indul meg, kösse le a fali nyomógomb kábeleit a motorról. Egy átkötés segítségével 
ideiglenesen zárja rövidre a vörös és a fehér kábelt. Ha ekkor a hajtómű megindul, cserélje ki a fali 
nyomógomb kábeleit.

Jelenség: A kimeneti LED folyamatosan világít, a vételi LED gyengén világít vagy villog

• újra irányozza be a vételi érzékelőt, tisztítsa meg a lencséjét és rögzítse a sarokprofilokat.

• győződjön meg arról, hogy a kapu sínje fixen van-e rögzítve a falhoz, és nem mozog-e.

Jelenség: Forgásérzékelő = túl rövid, 150 – 200 mm-es mozgási úthossz

• újraindítás céljából bontsa a hajtómű hálózati csatlakozását Kísérelje meg ismét a hajtómű 
működtetését, ismét ellenőrizze a hibakeresési kódot.

• ha továbbra is fennáll az 5 villanás és a hajtómű 150 – 200 mm hosszon mozdul el, akkor előfordulhat, 
hogy az APE (Absolute Positioning Encoder) egységet cserélni kell, a részletek az illetékes Chamberlain 
kereskedőtől tudhatók meg. 

Jelenség: A kapu a zárási művelet közben irányt vált

• ellenőrizze, hogy nem blokkolja-e egy akadály a kapu mozgását; ha igen, távolítsa el.

• ellenőrizze, hogy a kötéllazulás-kapcsoló helyesen van-e csatlakoztatva a hajtóműhöz.

• cserélje ki a kötéllazulás-kapcsolót.

A kötéllazulás-kapcsoló kioldott

A forgásérzékelő lehetséges
meghibásodása

A fénysorompó hibásan van
beirányozva (a LED gyengén
világít vagy villog)

Zárlat a fali nyomógombban vagy
a kábelben

Zárlat a biztonsági fénysorompóban,
vagy a fekete és fehér vezeték
felcserélve

A biztonsági fénysorompó kábele
szakadt (sérült vagy az
összeköttetés megszakítva)

1 villanás

2 villanás

3 villanás

4 villanás

5 villanás

9 villanás

Vagy

35

A hajtómű gyárilag úgy van beállítva, hogy a kézi jeladóval működtethető
kegyen. A nagy nyomógomb megnyomására a kapu kinyílik és
becsukódik.
Később feltűntetjük a további kézi jeladókkal való működtetésre
vonatkozó tudnivalókat.

1. Nyomja meg, majd engedje fel a hajtóműn található narancs 
nyomógombot. A betanulást jelző LED folyamatosan, 30 másodpercig 
világít.

2. E 30 másodpercen belül nyomja meg és tartsa nyomva a kézi 
jeladónak azt a billentyűjét, amelyet be kíván tanítani.

3. Amikor a hajtómű kétszer kattan, engedje fel a kézi jeladó billentyűjét.

Kézi jeladók beiktatása vagy programozása
A betanuló nyomógomb segítségével

PROGRAMOZÁS A vezeték nélküli távirányító kódjának törlése
A nem kívánt kód inaktiválásához először az összes kódot ki kell
törölni a memóriából.
Addig tartsa nyomva a hajtómű narancs színű betanító gombját, amíg
a megvilágított betanulási kijelző ki nem alszik (kb. 6-9 másodperc).
Ezzel az összes korábban betanított kód kitörlődik. Ezután az Ön által
kívánt minden egyes vezeték nélküli távirányítót és minden egyes
kulcs nélküli beléptető rendszert újra be kell programozni.

A súlyos sérülések és halálos balesetek elkerülése érdekében:

• SOHA ne engedjen kisgyermekeket a telepek közelébe.

• Ha egy gyermek lenyel egy telepet, azonnal forduljon orvoshoz.

A kézi jeladó telepe

3736
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9. A kapu látható ok nélkül irányt vált és a meghajtón a LED az 
irányváltás után 5 másodpercig villog.

• Ellenőrizze a fénysorompót. Távolítson el mindenféle akadályt vagy újra 
irányozza be a vételi érzékelőt.

10. A hajtómű a kapu működtetése során feszül.

• Lehet, hogy a kapu kiegyensúlyozatlan, vagy a rugók meghibásod-
hattak. Csukja be a kaput és működtesse a vészreteszoldót. Nyissa ki 
és csukja be a kaput kézzel. Ha a kapu megfelelően van 
kiegyensúlyozva, akkor bármilyen pozícióban csupán a rugók 
megtartják. Ellenkező esetben oldja a kapu reteszelését és forduljon 
kapuszerelő szakemberhez.

11. A hajtómű röviden búg, utána azonban nem működik.

• A kapu rugói meghibásodhattak (lásd fent).

• Ha a probléma a hajtómű első működtetése során merül fel, lehet, hogy 
a kapu még reteszelve van. Oldja a villamos kapuzár reteszelését.

12. A hajtómű áramkimaradás miatt nem működik.

• Nyissa ki a villamos kapuzárat kézzel.

• A kapu reteszelésének oldásához használja a vészreteszoldót. A kapu 
most kézzel nyitható és csukható. Amikor az áram visszatér, húzza meg 
ismét a manuális vészreteszoldót.

• Ha Ever Charge telep van csatlakoztatva, a hajtóműnek hálózati áram 
nélkül is akár 20-szor működnie kell.

13. A kapu végállásai elvesznek.
A hollandi perem nincs elég szorosra húzva. Húzza meg a peremet
szorosra (lásd az összeszerelés 1. és 2. lépését) és újra állítsa be a
végállásokat (lásd a beállítás 1. lépését)
14. Amikor a kapu működik, a hajtómű mozog.

• Ennél a terméknél egy kis mértékű mozgás normális jelenség. Ha a 
mozgás túlzott mértékű, a hollandi perem idő előtt elhasználódik.

• Ellenőrizze, hogy a tengely nem túlságos mértékben mozdul-e el jobbra 
ill. balra

• Ellenőrizze, hogy a tengely a forgás közben láthatóan nem mozdul-e el 
felfelé és lefelé

• Ellenőrizze, hogy a hajtómű jobb sarokprofilja merőlegesre van-e 
beállítva. Ha nem, módosítsa a szerelőcsapágy pozícióját.

15. A villamos zár működés közben zajos

• Forduljon az illetékes Chamberlain LiftMaster kereskedőhöz a villamos 
zár kicserélése céljából

HIBAELHÁRÍTÁS
1. A hajtómű sem a fali kapcsolóról, sem a kézi jeladóról nem 

működtethető.

• Kap-e a hajtómű tápfeszültséget? Csatlakoztasson egy lámpát a 
dugaszaljzatba. Ha a lámpa nem világít, ellenőrizze a biztosítékdobozt 
vagy a védőkapcsolót. (Egyes aljzatok védőkapcsolóval vannak 
biztosítva.)

• Inaktiválta az összes kapuzárat? Ismét olvassa el a szerelési útmutató.

• Nem gyűlt-e össze túl sok jég vagy hó a kapu alatt? Előfordulhat, hogy 
a kapu odafagyott a talajhoz. Távolítson el minden akadályt.

• A kapu rugója meghibásodhatott. Ebben az esetben a rugót ki kell 
cserélni.

2. A hajtómű a kézi jeladóról működtethető, a vezetéknélküli fali 
kapcsolóról azonban nem.

• Ellenőrizze, hogy a fali nyomógomb LED-je egy billentyű 
megnyomására kigyullad-e.

Ha a LED csak gyengén vagy egyáltalán nem világít, cserélje ki a
telepeket. (Távolítsa el a fedelet és helyezzen be új telepeket.)

• Ha a LED jól láthatóan világít, ellenőrizze, hogy megtörtént-e a fali 
nyomógomb betanítása.

3. A hajtómű a fali kapcsolóról működtethető, a kézi jeladóról azonban 
nem.

• Világít-e a fali nyomógombba beépített jelzőlámpa? Ha igen, a 
reteszelő üzemmód aktív. Kapcsolja ki: tartsa nyomva a billentyűt 2 
másodpercig.

• Programozza be a hajtóművet, hogy együttműködjön a kézi jeladóval 
(lásd a motor kapocssorára vonatkozó tudnivalókat). Ismételje meg a 
műveletet az összes kézi jeladóval.

4. A kézi jeladónak túl rövid a hatótávolsága.

• Változtassa meg a kézi jeladó pozícióját a járművén belül.

• Ellenőrizze, hogy a hajtómű hátoldalán az antenna teljes hosszban ki 
van-e húzva lefelé.

• Egyes kapuszerelvények esetén a hatótávolság a fémkapuk, fóliával 
bevont szigetelések vagy fémborítások miatt rövidebb.

5. A kapu magától kinyílik és becsukódik.

• Ellenőrizze, hogy a kézi jeladó összes billentyűje kinyomott állapotban 
van-e.

• Távolítsa el a csengőhuzalt a hajtómű kapcsairól, és csak a kézi jeladót 
működtesse. Ha a probléma ilyen módon elhárítható, akkor a fali 
nyomógomb hibás (cserélje ki), vagy a fali nyomógomb és a hajtómű 
közötti kábelben időszakos zárlat keletkezik.

• Törölje a memóriát és programozza újra az összes kézi jeladót.
6. A kapu nem teljesen nyílik ki.

• Ellenőrizze a villamos kapuzárat.

• Nem blokkolja egy akadály a kapu mozgását? Nem állítódott-e el a 
kapu egyensúlya, vagy nem hibásodtak-e meg a rugók?
Távolítsa el az akadályt és javítsa meg a kaput.

7. A kapu kinyílik, de nem csukódik be.

• Ellenőrizze a kötéllazulás-kapcsolót (lásd a beépítés 4. lépését).

• Ha a hajtómű kattog, ellenőrizze a fénysorompót.

• Ha a hajtómű nem kattog és új kapuszerelvényről van szó, lásd a 
beállítás 2. lépését.

Ha meglevő kapuszerelvényről van szó, a tudnivalókat lásd később.
Miután a beállítást elvégezte, ismételje meg a biztonsági irányváltási
tesztet.
8. A kapu látható ok nélkül irányt vált és a meghajtón a LED nem villog.

• Ellenőrizze a kötéllazulás-kapcsolót (lásd a beépítés 4. lépését).

• Nem blokkolja egy akadály a kapu mozgását? Működtesse a 
vészreteszoldót és mozgassa a kaput kézzel. Ha a kapu nincs 
kiegyensúlyozva vagy akadozik, forduljon kapuszerelő szakemberhez. 

• Távolítsa el a talajon összegyűlt jeget vagy havat, ahol a kapu záródik.

• Ellenőrizze a beépítés 2. lépését. A beállítások után ismételje meg a 
biztonsági irányváltási tesztet.

TARTALÉK ALKATRÉSZEK 38

Szerelési alkatrészek

Poz. Cikkszám Megnevezés
1 41A6102-1 Villamos zár
2 94335E 3-csatornás mini-jeladó
3 41A6388 Hollandi perem beállító 

csavarokkal
4 41A4582 Vészreteszoldó kötél és 

szerelőkar
5 41A6104-1 Kötéllazulás-kapcsoló
6 41C0902 Szerelőcsapágy
7 041A6298-3 Kötőelem-készlet
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ZUBEHÖR 39 TARTALÉK 40

A GARÁZSKAPU HAJTÓMŰ GARANCIÁLIS FELTÉTELEI
A Chamberlain GmbH garantálja az első vásárló számára, aki ezt a terméket (LM3800A) kiskereskedelmi úton szerezte be („kiskereskedelmi vásárló”), hogy a termék a
beszerzés keltétől számítva 24 hónapon (2 éven) keresztül mentes lesz bármiféle anyaghibától ill. gyártási hibától. A termék átvétele során a kiskereskedelmi vásárló
köteles ellenőrizni, hogy a termék nem rendelkezik-e látható sérülésekkel ill. hibákkal.
Feltételek: A jelen garancia képezi a kizárólagos jogi eszközt, amely a vásárlónak törvényesen rendelkezésére áll olyan károk esetén, amelyek hibás alkatrésszel ill.
termékkel vannak kapcsolatban, ill. ilyen okból keletkeznek. A jelen garancia kizárólagosan a termék azon alkatrészeinek javítására ill. cseréjére korlátozódik, amelyet
sérültnek találtak.
A jelen garancia nem érvényesíthető olyan károk esetén, amelyek nem meghibásodásokra, hanem helytelen használatra vezethetők vissza (ide értve minden olyan
használatot, amely nem pontosan felel meg a Chamberlain cég szerelésre, működtetésre és gondozásra vonatkozó útmutatásainak ill. utasításainak, továbbá a
szükséges fenntartási és finom beállítási műveletek előírt időben történő végrehajtásának, ill. a termékre előírt adaptációs és módosítási műveletek végrehajtásának
elmulasztását). A garancia nem terjed ki továbbá a javított vagy cserekészülék, ill. a cseretelepek kiszerelési és visszaszerelési műveleteinek költségeire sem.
A garancia keretébe tartozó terméket, amelyről bebizonyosodik, hogy anyaghibával vagy gyártási hibával rendelkezik, a Chamberlain cég saját mérlegelése alapján
javítja meg ill. cseréli ki, a javítási munkák ill. pótalkatrészek költségeit nem számítja fel a tulajdonosnak. A hibás alkatrészeket a Chamberlain cég saját mérlegelése
alapján javítja meg ill. cseréli ki új vagy a gyárban átalakított alkatrésszel.
Ha a termék a garanciaidő alatt hibásnak bizonyul, akkor forduljon ahhoz a céghez, amelytől a terméket eredetileg vásárolta.
A garancia nem korlátozza a vásárlót a hatályos és vonatkozó országos törvények ill. rendeletek keretében megillető jogait, sem a kiskereskedővel szemben fennálló
azon jogait, amelyek a vásárló számára a vételi ill. eladási szerződésből erednek. Ha nem léteznek vonatkozó országos vagy EU rendelkezések, akkor a jelen garancia
az egyetlen és kizárólagos jogi eszköz, amely a vásárlónak rendelkezésére áll, és sem a Chamberlain cég, sem annak leányvállalatai vagy ügynökei nem felelnek olyan
mellékes vagy következményi károkért, amelyek a jelen termékre vonatkozó bármiféle kifejezett vagy hallgatólagos garanciából erednek.
Sem a cég képviselői, sem egyéb személyek nem jogosultak arra, hogy a Chamberlain cég nevében bármiféle egyéb felelősséget vállaljanak a jelen termék
vásárlásával összefüggésben.
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