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N Á V O D  N A  P O U Ž I T Í 

  GARÁŽOVÁ VRATA M 511, T 77, P 77 

 

Garážová roletová vrata s hliníkovými lamelami jsou poháněna trubkovým elektromotorem, 

zasunutým v hřídeli. 

Ovládání je řešeno ve třech variantách: 

1. dálkové ovládání  

2. vnitřní tlačítko – v krokovém režimu 

3. vnitřní tlačítko – v režimu „mrtvý muž“ 

 

Při ovládání dle bodu 1 a 2 je chod vrat  vždy v tomto pořadí: 

NAHORU - STOP – DOLU - STOP- NAHORU - STOP - DOLU  ......... 

V koncových polohách (úplně zavřeno, úplně otevřeno) se vrata zastavují automaticky. V tomto 

případě je třeba vybavit vrata bezpečnostními prvky (např. fotobuňky) 

Při ovládání dle bodu 3 lze vrata ovládat pouze za přítomnosti obsluhy, která drží klíčový spínač 

sepnutý. Pokud obsluha drží sepnutý klíčový spínač v příslušném směru, vrata se v tomto směru 

pohybují. V případě puštění klíčového spínače se vrata ihned zastaví. V koncových polohách se 

vrata zastavují automaticky. 

 

Pokud jsou vrata vybavena nouzovým pohonem klikou (NHK), je nutné  

dodržovat následující pokyny: 

a) při vytahování, popř. stahování NEDOJÍŽDET DO KRAJNÍCH POLOH 

- nesmí dojít k navíjení lamel na hřídel v opačném směru !!!!!!!!! 

b) nouzový pohon klikou je možné použít pouze pokud jsou vrata v klidovém  

stavu, 

c) nouzový pohon klikou je konstruován pro krátkodobý provoz,  

- pro použití  " v nouzi " (při výpadku elektrické energie). 

 

Důležité upozornění: 

Vrata nelze násilím vytahovat popř. nechat najet na překážku v dráze pohybu ( tvárnice, květináč, 

apod.). Při násilném vytažení dojde k deformaci lamela porušení vrat. Při najetí vrat na překážku 

může dojít k deformaci lamel, popř. poškození navíjecích mechanismů. 

 

Max. četnost zdvihu: 1x / 15min.  

Při častém použití (např. 5x za sebou) odstaví tepelná pojistka motoru automaticky vrata z 

provozu  na cca 7 min. 

 

ÚDRŽBA: 

 

veškeré profilové materiály jsou z hliníku a nepodléhají korozi. Vodící lišty je třeba udržovat 

čisté a suché. V případe poruchy ihned zastavte vrata a zadejte opravu u odborné montážní 

organizace. 


