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DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY – PEČLIVĚ SI JE PROSÍM PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO UŽIVATELE

Pozor! Nedodržení může vést k vážným zraněním.

Práce včetně údržbářských prací na elektrické instalaci
smí provádět pouze autorizovaný odborný personál
v oboru elektro.

Nedovolte dětem, aby si hrály s ovládáním.

Pravidelně kontrolujte, zda systém rolet nebo
protislunečních zařízení není opotřebený nebo poškozený.

Poškozená zařízení je bezpodmínečně nutno až do

jejich opravy odstavit z provozu.

Pozorujte systémy rolet nebo protislunečních zařízení
během provozu.

Pokud mají být prováděny údržbářské a čisticí práce

na zařízení samotném nebo v jeho bezprostřední

blízkosti, uveďte systém rolet nebo protislunečních

zařízení do klidu a odpojte ho od sítě.

Vždy prosím dbejte na to, aby byl i po instalaci kdykoliv
zajištěn přístup k motoru.

Zajistěte dostatečnou vzdálenost mezi pohyblivými

díly a sousedními předměty.

Je nutno se vyvarovat míst, na kterých může dojít
k uskřípnutí nebo ustřižení, a zajistit je.

Při obsluze ručního vysílače nebo spínače dbejte
bezpečnosti.

Tento přístroj není určen k tomu, aby ho používaly osoby
(včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými či
duševními schopnostmi nebo osoby s nedostatkem
zkušeností a/nebo znalostí, ledaže by byly pod dozorem
osoby zodpovědné za jejich bezpečnost, nebo by od ní
obdržely pokyny, jak má být přístroj obsluhován.

Je nutné zajistit, aby si s přístrojem v žádném případě
nemohly hrát děti.

Pohyblivé díly pohonu musí být namontovány více než 2,5
m nad podlahou nebo jinou rovinou, ze které je přístup
k pohonu.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO MONTÉRA

Pozor! Nedodržení může vést k vážným zraněním.

Dodržujte bezpečnostní pokyny podle normy EN

60335-2-97:2000.

Práce na elektrické instalaci smí provádět pouze
kvalifikovaný odborný personál.

Při provozu elektrických nebo elektronických zařízení a
přístrojů jsou určité části těchto přístrojů pod nebezpečným
elektrickým napětím. 
Při nekvalifikovaných zásazích nebo nedodržování
varovných pokynů může dojít k tělesným poraněním nebo
věcným škodám.

Je nutné dodržovat všechny platné normy a předpisy

pro elektrickou instalaci.

Smí se používat pouze náhradní díly, nářadí a dodatečná
zařízení, která jsou schválena firmou Chamberlain.

V případě neschválených cizích produktů nebo změn
příslušenství neručí výrobce nebo prodejce za vzniklá
poranění osob nebo věcné škody či následné škody.

Všechna vedení a ovládací zařízení, která nejsou
bezpodmínečně nutná pro provoz, je nutno před instalací
uvést mimo provoz.

Ovládací zařízení namontujte v dohledu poháněného
produktu ve výšce nad 1,5 m.

Zajistěte dostatečnou vzdálenost mezi pohyblivými díly a
sousedními předměty.

Jmenovitý moment a doba zapnutí musí být v souladu
s požadavky poháněného produktu.
Technické údaje – jmenovitý moment a dobu provozu
naleznete na typovém štítku válcového pohonu.
Je nutno se vyvarovat míst, na kterých může dojít
k uskřípnutí a ustřižení, nebo je zajistit.

Dodržujte bezpečnostní vzdálenosti podle normy DIN EN
294

Doplňující pokyny jsou uvedeny také v informacích o
produktu.

Elektrické přívodní vedení tohoto pohonu smí být
nahrazeno pouze za vedení stejného typu od výrobce
pohonu.

Pro zamezení nebezpečí musí poškozené přívodní vedení
přístroje vyměnit výrobce, jeho servis (nebo podobně
kvalifikovaná osoba).

Do pevně položené instalace je třeba zabudovat
odpojovací zařízení, aby bylo zajištěno vypnutí všech pólů
spínačem (dráha rozevření kontaktů min. 3 mm) nebo
separátní pojistkou.

Použití v souladu s určením
Válcový pohon typu CRX101F -CRX401F & CRX0628F, CRX1026F

je určen výlučně pro provoz systémů rolet a protislunečních

zařízení.

Slouží k otevírání a zavírání těchto zařízení a nahrazuje tak

osobu ovládající zařízení. Válcové pohony proto smí být

nainstalovány pouze na bezvadně fungující systémy rolet a

protislunečních zařízení.

Zařízení s těžkým chodem je nutno opravit a vyměnit vadné díly.

Pouze tak lze zajistit bezpečný provoz zařízení a zabránit

poškození i při časově ovládaném otevírání a zavírání.

Jiné použití nebo použití překračující rozsah je považováno za použití
neshodující se s určením. Pokud jsou ovládání a pohony používány
pro jiné účely, než ke kterým jsou určeny, nebo pokud byly na
zařízeních provedeny změny, které ovlivňují bezpečnost zařízení,
neručí výrobce nebo prodejce za vzniklá poranění osob či věcné
škody ani za následné škody.
Pro provoz nebo opravy zařízení je nutno dodržovat údaje v návodu k
obsluze.
V případě nesprávné manipulace neručí výrobce nebo prodejce

za vzniklá poranění osob nebo věcné škody či následné škody.

Podle normy EN 60335-2-97:2000 je nutno provést elektrickou
instalaci pro připojení pohonů zakrytým způsobem. Podle DIN 18073

musí být víko rolety snadno přístupné a snímatelné.

Před zahájením montáže:
1. Dříve, než zahájíte instalaci, si prosím důkladně a kompletně 

přečtěte tento návod k obsluze.
2. Zajistěte, aby rolety nebyly poškozené, a aby je bylo možno volně 

otevírat a zavírat. V případě nutnosti vyměňte poškozené díly.
3. Rolety spusťte zcela dolů a prověřte, zda má být motor ve skříni 

rolety nainstalován na levé nebo pravé straně (obrázek E). Vždy je 
nutno zvolit nejkratší vzdálenost k nejbližší odbočné krabici, protože 
uvnitř roletové skříně nesmí být pokládány kabely.

4. Ovládání koncovým spínačem se provádí prostřednictvím 

kompletně nasunutého plastového kroužku.

Vždy zajistěte, aby bylo možno motor nasunout na hřídel až na doraz.
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1. INSTALACE

Nainstalujte chráničku pro elektrické přívodní vedení při dodržení místních
stavebních a elektrických předpisů až k odbočné krabici.

POHON JE PŘEDMONTOVANÝ.

POPIS SLOUŽÍ PRO KONTROLU!

Nasuňte trubkový adaptér (6) na motor a upevněte adaptér pohonu 
pomocí drobných dílů (3).
Upevněte připojovací čep pomocí dodaných šroubů na hlavu motoru 
(4/5).

Roletu zcela odviňte (a). Sejměte závěs z hřídele (b); sejměte ruční 
ovládání (c).

Vyjměte hřídel.

Zasuňte motor (1) zcela do hřídele. Koncový spínač pracuje pouze 
při zcela zasunutém pohonu. Dávejte pozor, jestli je zcela zasunutý 
kroužek adaptéru.
Nepoužívejte žádné násilí, nezatloukejte ho. Nepoškoďte 

válcový motor vrtáním!

V závislosti na speciálních požadavcích postupujte pro provoz na 
levé (a) nebo pravé (b) straně.

Upevněte na zeď montážní úhelník (7) (použijte vhodné šrouby a 
hmoždinky)

Nasaďte motor (a) na montážní úhelník (7) a zajistěte ho.

Dbejte na to, aby byl zajištěn přístup k seřizovacím šroubům koncové
polohy. Ještě neupevňujte závěs rolety na hřídel!

D
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B
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Obsah balení

Motor (1)

Nastavovací kolík (2)

Zajištění unašeče (3)

Připojovací čep (nenamontovaný) (4)

Adaptér hřídele (5)

Stěnové uložení (6)

Montážní návod
Dálkové ovládání a nástěnný držák
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POŘADÍ MONTÁŽE A PRŮBĚH KROKŮ PŘI INSTALACI
1. Namontujte pohon (instalace)
2. Propojte pohon a připojte ho (přípojka motoru)
3. Nastavte koncové polohy rolet (dálkové ovládání je již naprogramované).

UPOZORNĚNÍ: Pokud tlačítko NAHORU / DOLŮ funguje obráceně, než tlačítko DOLŮ / NAHORU: Změnu proveďte až později v bodu 5!
4. Zavěste lamely rolet a dokončete instalaci.
5. Funkce dálkového ovládání. (Změňte směr otáčení (NAHORU / DOLŮ) na dálkovém ovládání a zaučte nové dálkové ovládání.)

Výkonové charakteristiky

Model

CRX101F

CRX151F

CRX251F

CRX401F

CRX0628F

CRX1026F

Průměr

(mm)

35

45

45

45

35

45

Krouticí
moment

(Nm)

10

15

25

40

6

10

Otáčky

(ot/min.)

17

15

15

15

28

26

Napětí

(V)

230

230

230

230

230

230

Frekvence

(Hz)

50

50

50

50

50

50

Příkon
proudu

(A)

0,53

0,60

0,89

0,77

0,53

0,64

Výkon
motoru

(W)

121

133

191

170

121

145

Doba
zapnutí

(min)

4

4

4

4

4

4

Rozsah koncového
spínače

(U)

39

25

25

25

39

25

Standby

(W)

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4
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Seřizovací šrouby
koncového spínače

Kabel motoru

Rádiová anténa

Síť
hnědá

modr

černá

zelená / žlutá

TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

Koncové pozice motoru rolety jsou továrně nastavené na krátkou dráhu (malé okno) a je nutno je pouze přizpůsobit podle skutečné potřeby. 
Viz bod 3: Nastavení koncových poloh
Dodané rádiové dálkové ovládání (ruční vysílač) je již naprogramované od výrobce. Pokud je funkce zrcadlově otočená, tzn. že tlačítko pro směr
vzhůru má funkci pro směr dolů, lze to změnit.
Viz níže: Zaučení prvního rádiového dálkového ovladače.

3. NASTAVENÍ KONCOVÝCH POLOH rolet pro „Rolety vytáhnout“ a „Rolety stáhnout“

Dolní seřizovací šroub je vždy pro horní koncový bod, horní vždy pro dolní koncový bod, bez ohledu na to, zda je motor zasunut do hřídele zleva
nebo zprava.

PŘED PROVÁDĚNÍM SEŘIZOVÁNÍ KONCOVÝCH POLOH SI DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY.

Stiskněte tlačítko NAHORU / DOLŮ (dálkové ovládání nebo spínač) a nechte pohon rolety
běžet dolů ve směru otáčení, dokud se sám nevypne a poté (až poté!)......

4. UPEVNĚNÍ LAMEL ROLETY NA HŘÍDELI.

Dolní koncová poloha je tak již nastavena. Pomocí seřizovacího šroubu lze provést
dodatečné nastavení. Nechte běžet pohon směrem nahoru. Pokud se vypne příliš brzy, je
nutno horním seřizovacím šroubem otáčet v kladném směru, dokud není dosažena
požadovaná horní koncová poloha.

Každá celá otáčka tohoto šroubu prodlužuje dráhu cca o 40° jedné otáčky motoru. Motor by
se měl zastavit na šířku ruky pod okenním rámem, jinak je nutno otočit seřizovacím
šroubem v záporném směru. Poté je nutno pro kontrolu výsledku spustit pohon o kousek
zpět a poté opět nahoru.

Může se stát, že se pohon vypne, protože po několika jízdách dosáhl vysoké teploty. Po
cca 15 až 20 minutách ochlazování je opět připraven k provozu.

Mějte na paměti, že koncové spínače pohonu fungují řádně pouze tehdy, pokud je

pohon správně a kompletně zasunutý do hřídele.

A

B

SPRÁVNÁ INSTALACE
Na výkresu je zobrazen montážní úhelník na straně pohonu (b), 
pohon (a), ocelový hřídel (c), koncovka (d) a 
protilehlé nástěnné uložení (e).

a cb d eH

Můj systém rolet je:
A: pro montáž na levou stranu. Vidím do skříně a koncový 

spínač motoru se nachází na levé straně.
Bílá = koncový spínač DOLE
Červená = koncový spínač NAHOŘE

B: pro montáž na pravou stranu. Vidím do skříně a 
koncový spínač motoru se nachází na pravé straně.
Červená = koncový spínač DOLE
Bílá = koncový spínač NAHOŘE

+ =  zastaví později

– =   zastaví dříve

Upozornění: Pro upevnění závěsu rolety na hřídel
používejte POUZE krátké upevňovací šrouby. Příliš
dlouhé šrouby způsobí poškození motoru.

Doporučené upevnění závěsu je bez šroubů pomocí
poutka z pružného pásu (příslušenství).

2. PŘIPOJENÍ MOTORU

Tlačítko jednopólové



5. FUNKCE DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ
Horní tlačítko dálkového ovládání je normálně pro směr NAHORU
(otevřít). Dolní tlačítko dálkového ovládání je normálně pro směr DOLŮ
(zavřít). Prostřední tlačítko roletu zastaví v jakékoliv pozici (stop).
Pokud je během pohybu nahoru a dolů stisknuto tlačítko pro opačný
směr pohybu, přepne motor směr pohybu.

UCHYCENÍ NA ZEĎ (OBJÍMKA):

Součást dodávky každého jednokanálového a šestikanálového
dálkového ovládání (bez šroubů a hmoždinek).
Pozor! Nepoškoďte při montáži elektrické kabely. Zejména dbejte
opatrnosti při montáži v blízkosti vypínačů a zásuvek. Umístění je nutno
předem přesně prověřit.

ZAUČENÍ RÁDIOVÝCH DÁLKOVÝCH OVLADAČŮ (RUČNÍCH

VYSÍLAČŮ):

Lze uložit až 40 dálkových ovládání. První zaučené dálkové ovládání se
nazývá také „Master“.

ZAUČENÍ nového dalšího dálkového ovládání (nikoliv

prvního/Master)

UPOZORNĚNÍ: Následující kroky je nutno provést rychle. Nejprve si
kroky kompletně přečtěte.
Nejjednodušší je, pokud vypomáhá druhá osoba, která předčítá text a
první osoba mačká tlačítka.

Krok 1: Roleta by se neměla nacházet v jedné z koncových poloh.
S dálkovým ovládáním Master:

Krok 2: Stiskněte a přidržte tlačítko stop. Pohon se na znamení toho, že 
byl příkaz pochopen, 2x krátce otočí (cca 5 sekund).
Vyčkejte, dokud se pohon nezastaví!

Krok 3: Poté okamžitě a krátce stiskněte tlačítko NAHORU (horní) a také 
DOLŮ (dolní). Pohon se opět 2x krátce otočí na znamení toho, 
že byl příkaz pochopen.
S novým dálkovým ovládáním:

Krok 4: Na novém dálkovém ovládání okamžitě stiskněte a přidržte 
tlačítko NAHORU (horní). Pohon se opět 2x krátce otočí na 
znamení toho, že byl příkaz pochopen.
• Hotovo:

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Upozornění 1: Mezi krokem 2 a krokem 3 jsou povoleny max. 2 
sekundy, jinak je proces přerušen. Pohon se ale předtím 
musí zastavit.

Upozornění 2: Mezi krokem 3 a krokem 4 je povoleno max. 7 sekund.
Upozornění 3: Nové tlačítko stiskněte až tehdy, když zhasla LED 

dálkového ovládání a pohon stojí. Pokud pohon místo 
krátce běží velmi dlouho jedním směrem (mezi krokem 2 
a krokem 3), nepodařilo se to.
Začněte znovu.

SMAZÁNÍ DÁLKOVÝCH OVLÁDÁNÍ

Jedno samostatné dálkové ovládání nelze smazat. Smazána jsou vždy
všechna dálková ovládání. Smazání je možné:

A. Dálkovým ovládáním „Master“
B. Přímo na pohonu (pokud se dálkové ovládání ztratí nebo je 

prázdná baterie)
A. Smazání dálkovým ovládáním „Master“

• Vypněte elektrické napájení pohonu (minimálně 10 sekund)
• Stiskněte a přidržte tlačítko stop na dálkovém ovládání „Master“
• Až nyní zapněte proud a držte tlačítko dále stisknuté.

Po cca 15 sekundách se pohon krátce otočí na znamení toho, že byl 
příkaz pochopen.

• Hotovo

B. Smazání „bez“ dálkového ovládání přímo na pohonu

• Odpojte pohon od proudu.
• Černý volný kabel, který je veden z pohonu, se spojí s přívodem (L).
• Až nyní zapněte proud a vyčkejte. Pohon se na znamení toho, že byl 

příkaz pochopen, 2x krátce otočí a poté běží až k jednomu z koncových 
spínačů. Jakmile se začne pohon otáčet, jsou dálková ovládání 
smazána.

• Odpojte pohon opět od proudu.
• Rozpojte spojení s černým kabelem a připojte elektřinu tak, aby 

nemohlo volným koncem dojít ke zkratu (viz obrázek)
• Další kroky viz „Zaučení prvního dálkového ovladače“.
• Hotovo

ZAUČENÍ PRVNÍHO DÁLKOVÉHO OVLADAČE

ZMĚNA SMĚRU OTÁČENÍ

První dálkové ovládání je dálkové ovládání „Master“. Určuje také směr
otáčení a rozhoduje, zda má horní tlačítko skutečně funkci NAHORU
nebo právě naopak. Také pro případ, že má být pouze zaučena změna
směru otáčení, je nutno nejprve smazat všechna naprogramovaná
dálková ovládání (viz smazání s dálkovým ovládáním a bez něj).
UPOZORNĚNÍ: Pokud bylo důvodem pro nové naprogramování to,

že tlačítka dálkového ovládání fungují opačně (DOLŮ/NAHORU),

stiskněte následně tlačítko DOLŮ (platí pouze u nového pohonu,

který byl naprogramován výrobcem).

• Odpojte pohon od proudu

• Stiskněte a přidržte tlačítko NAHORU nebo DOLŮ (směr otáčení) 

nového dálkového ovládání „Master“. (zůstaňte v rádiovém dosahu 

pohonu)

• Zapněte proud a vyčkejte

• Pokud se to podařilo, otočí se pohon 2x krátce na znamení toho, že byl 

příkaz pochopen.

• Hotovo

Upozornění:

• Pokud postup nefunguje, je možná již uloženo jiné „Master“ dálkové 

ovládání. Pokud by ho nebylo možno nalézt, je nutno pomocí funkce 

„Smazání bez dálkového ovládání“ nejprve smazat vše.

• Byli jste v dosahu motoru?

• Je v pořádku baterie dálkového ovládání?

• Uplynulo mezi zapnutím proudu a stisknutím ručního vysílače více než 

20 sekund?

ANTÉNA:
Kabelová anténa (viz připojení motoru) musí být ve skříni uložena tak,
aby nebyla navinuta roletou. Kabelovou anténu neovíjejte kolem přívodu
(zkrátí se dosah dálkového ovládání).

PŘIPOJENÍ NÁSTĚNNÉHO SPÍNAČE (KABEL)
Elektrické připojení viz výkres pro připojení motoru. Použitím černého
kabelu lze připojit nástěnný spínač. K tomu je nutné speciální tlačítko pro
roletu. Postačuje běžný výměnný 1pólový přepínač, často také domovní
schodišťový vypínač (automatické vracení). Ty jsou běžně k dostání ve
všech provedeních.
Funkce: První spínací impuls spustí pohon, další ho zastaví.
Další následující impuls spustí pohon v opačném směru.

LED

NAHORU / (DOLŮ)

DOLŮ / (NAHORU)

STOP

Baterie: „23A“, 12Volt,
Objednací číslo: 10A14

c
z
-4



c
z
-5

ČASTO KLADENÉ DOTAZY A POMOC (motor)

�Pohon neběží:
• Zkontrolujte domovní pojistky a napájení.
• Je správně provedeno připojení motoru? Zkontrolujte, zda jsou 

správně připojeny kabely N L.
• Koncové spínače byly již nastaveny a oba koncové spínače jsou 

otočeny na minimum. Otočte oběma koncovými spínači několik 
otáček v kladném směru.

• Motor se příliš ohřál a vypnul se. Zkuste to po 30 minutách 
ochlazování ještě jednou.

� Pohon běží pouze jedním směrem:
• Pohon je již na koncovém spínači. Seřiďte koncové spínače nebo 

pohybujte motorem několik sekund v opačném směru, aby mohl odjet 
z koncového spínače.

• Namontujte pohon. Pouze tak bude koncový spínač fungovat.

� Pohon nenalezl koncový spínač:
• Pohon není zabudován. V důsledku toho se koncový spínač neotáčí.
• Koncový spínač je přestavený. Sejměte závěs a sjeďte motorem 

dolů, až se vypne. Poté otáčejte koncovým spínačem pro OTEVŘENÍ 
velmi dlouho v záporném směru. Průběžně zkoušejte. Poté opět 
začněte s nastavováním.

• Kroužek adaptéru na motoru, který nastavuje koncový spínač, se 
neotáčí, nebo není namontovaný.

• Nechte zabudovaný motor bez závěsu sjet dolů, až se vypne. 
Krátkým pohybem vzhůru zkontrolujte, zda motor případně 
nepotřebuje vychladnout, a proto se vypnul.

� Pohon bručí a neběží:
• Uvolnil se kroužek unašeče na konci motoru nebo nebyl nasunutý.
• Motor se neotáčí, protože je zaseklá roleta.
• Motor nemá kvůli vadnému přívodu dostatek proudu.
• Odstraňte z rolety zámky, madla nebo zarážky.

� Spustila se domovní pojistka:
• Přetížení pojistky provozem více motorů s rozpojovacím relé. 

Potřeba přebudování domovního elektrického systému provedeného 
odborníkem.

• Chybně připojený spínač a způsobil zkrat.

� Pohon je hlučný:
• Zavřete roletovou skříň.
• Pohon má vůli v axiálním směru (hřídele). Je vadný závěs rolety 

nebo je vadné uložení hřídele a vydávají zvuky. Je třeba změnit 
vodicí lišty nebo upevnění na hřídeli.

• Vadné nástěnné uložení. V odborných obchodech lze zakoupit 
speciální gumové tlumiče pro nástěnná uložení.

� Pohon z otevřené pozice čistě nenavíjí:
• Koncová OTEVŘENÁ poloha je příliš vysoko. Nastavte lamely rolety 

o 3–5 cm níže.
• Náběhové rozšíření na horním konci vodicí lišty není k dispozici nebo 

je ohnuté.
• Koncová poloha rolety se směrem nahoru změnila, protože se navíjí 

kratší lamela.
• Vodicí lišty jsou vadné, případně je namažte.

© Chamberlain GmbH, 2010

ČASTO KLADENÉ DOTAZY A POMOC (vysílačka)

� Tlačítko NAHORU funguje jako tlačítko DOLŮ
• Motor se otáčí obráceně (montáž na levé straně) než odpovídá 

továrnímu nastavení (montáž na pravé straně). Viz bod SMAZÁNÍ 
VŠECH DÁLKOVÝCH OVLÁDÁNÍ a poté NAPROGRAMOVÁNÍ 
PRVNÍHO DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

� Nefunguje zaučení nového dálkového ovládání.
• K tomu je nutné dálkové ovládání Master.
• Roletový pohon je v koncové pozici a pozitivní výsledek jen nebyl 

hned rozpoznatelný?
• Byli jste příliš daleko od pohonu?
• Viz také bod Dosah.

� S jakým dosahem dálkového ovládání mohu počítat?
• Ve stejné místnosti s pohonem je normální a bez problémů.
• Přes několik podlaží nebo přes stěny nelze zaručit funkci.

� Dosah je krátký
• Anténa nesmí být stočená.
• Neovíjejte anténu okolo připojovacího kabelu.
• Položte anténu jinak (neprodlužujte ji).
• Roletová skříň odstiňuje signál. Anténu trochu prodlužte a nechte ji 

vyčnívat ze skříně (jiná pozice).
• V bezprostřední blízkosti přístrojů, jako jsou okna, souprava stereo, 

mikrovlnná trouba, myčka nebo pračka se vyskytuje vysoké 
elektromagnetické záření, které může zkracovat dosah.

• Baterie je příliš slabá.
• Pokud svítí LED, má baterie obvykle ještě dostatečnou kapacitu.
• Pokud se dosah pomalu snižuje po několik týdnů, je baterie slabá a 

je nutno ji vyměnit.
• Otevřete zkusmo roletovou skříň a proveďte test s anténou volně 

visící ven. Pokud to vede k úspěchu, měla by být anténa položena 
jinak.
V tomto případě skříň odstiňuje signály.

� Dosah je občas (v určitých hodinách) silně proměnlivý/rozdílný
• Dálkové ovládání vysílá rádiově na frekvenci 433 MHz. Pokud se na 

této frekvenci vyskytují jiné signály, může se dosah za určitých 
okolností silně zkracovat, protože se v důsledku směšování obou 
signálů z bezpečnostních důvodů neuvolní přijímač v motoru.

• Meteostanice nebo rádiové teploměry vysílají v taktu 30–90 sekund 
po dobu cca 1 minuty.

• Ruční vysílače pro otevírání garážových vrat vysílají krátkodobě, 
když se vrata otevírají.

• Rádiové zvonky vysílají krátkodobý nebo – pokud jsou defektní – 
také trvalý signál. Vysílač je umístěn v tlačítku zvonku.

• Sluchátka nebo jiné systémy v domácnosti mohou pracovat s 
rádiovým signálem.

• Udělejte si test a určité systémy na zkoušku vypněte. Často lze 
dosáhnout pozitivního výsledku změnou umístění.

• Vyměňte slabé baterie!

� Lze jednokanálovým ovládáním ovládat několik žaluzií současně?
• Je to možné, pokud jsou ve stejné místnosti, nedoporučuje se to 

však, protože se vždy pohybují obě rolety současně. Není možné 
samostatné ovládání jedné rolety. Zásadně používejte šestikanálové
dálkové ovládání (příslušenství). To je vybaveno funkcí, s níž lze buď 
automaticky ovládat všechny rolety současně, nebo volitelně i 
jednotlivě.

LIKVIDACE BATERIÍ

Baterie a akumulátory se nesmí likvidovat v rámci domácího odpadu, použité baterie a akumulátory je
nutno ze zákona odevzdat k likvidaci. Po použití můžete baterie bezplatně odevzdat v blízkosti svého
bydliště (např. v obchodech nebo ve sběrnách komunálního odpadu). Baterie a akumulátory jsou
označeny škrtnutou popelnicí a chemickým symbolem škodliviny, a to „Cd“ pro kadmium, „Hg“ 
pro rtuť a „Pb“ pro olovo.

12V
DC

Pb Cd Hg



Příslušenství a náhradní díly

Č.. Popis

041ADA840 Adaptér osmihranný 40mm, 50mm
TAO50E

041ADA860 Adaptér osmihranný 60mm, 70mm
TAO70E

TAA63E Adaptér pro drážkovaný hřídel 63mm, 70mm, 78mm
TAA70E
TAA78E

TAR40E Adaptér pro drážkovaný hřídel 40mm, 50mm, 85mm,
TAR50E
TAR85E

TAF70E Forjas Adaptér 70mm

TAZ54E ZF Adaptér 54mm, 64mm
TAZ64E

TAP65E Adaptér pro profilový hřídel 65mm

RZ10 Osmihranná hřídel 40mm - 2m 

RZ04 Osmihranná hřídel 60mm - 1m, 2m, 3m, 6m
RZ06
RZ08

RZ57 Koncovka pro osmihranný hřídel 40mm

RZ55 Koncovka pro osmihranný hřídel 60mm

RZ30  Koncovka pro osmihranný hřídel 60mm

BMBU-D Univerzální ložisko (funkce odvíjení)



BMB2 Uložení pro hotovou skříň

041ADW35 Nástěnné uložení sada

BMBNL-D Přídavné uložení

CS4330 Jednokanálový ruční vysílač s nástěnným držákem

CS4336 Šestikanálový ruční vysílač s nástěnným držákem

CS7524 Rádiové nástěnné tlačítko s automatickou funkcí

CS8001 Rádiový přijímač

RZ66  Koncovka pro osmihranný hřídel 40mm
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ZÁRUKA NA VÁLCOVÝ MOTOR

Společnost Chamberlain GmbH zaručuje prvnímu kupci motoru
CRX101F - CRX401F & CRX0628F, CRX1026F po dobu 24 měsíců
(2 let) od data zakoupení, že tento výrobek nebude mít žádné vady
materiálu anebo zpracování. První kupec má povinnost výrobek při
obdržení zkontrolovat, zda nevykazuje viditelné vady.
Podmínky: Záruka se vztahuje výlučně na opravu nebo náhradu
defektních dílů přístroje a nekryje náklady nebo rizika transportu
defektních dílů nebo výrobků.
Tato záruka se nevztahuje na škody, které nepředstavují defekty a
byly způsobeny nesprávným používáním (včetně použití za
neúplného dodržení pokynů společnosti Chamberlain GmbH ohledně
instalace, provozu a údržby; zanedbané údržby nebo nastavení;
všech úprav nebo změn výrobku), a nevztahuje se rovněž na
pracovní náklady na demontáž nebo na opětovnou vestavbu
opravené nebo náhradní jednotky, resp. náhradních baterií.
Výrobek, na který se vztahuje záruka a který vykazuje chyby
materiálu nebo zpracování, bude (podle úsudku společnosti
Chamberlain) zdarma opraven nebo nahrazen. Záleží na rozhodnutí
společnosti Chamberlain GmbH, zda budou defektní díly opraveny,
resp. vyměněny za nové díly, nebo zda budou repasovány v závodě.
Pokud se domníváte, že je výrobek v době záruky defektní, obraťte
se prosím na vašeho prodejce.
Tato záruka neomezuje práva kupujícího podle národně platných
zákonů. Nemá také žádný vliv na práva kupujícího vůči
prodávajícímu, která vyplývají z kupní smlouvy. Tam, kde neplatí
platné národní zákony nebo zákony EU, je tato záruka jediným
právním prostředkem kupujícího, a ani společnost Chamberlain, ani
její pobočky či prodejci neručí za vedlejší nebo následné škody v
případě výslovných nebo nevyslovených záruk v souvislosti s tímto
výrobkem.
Nikdo, ani zástupce, není oprávněn přebírat za společnost
Chamberlain GmbH nějaká jiná ručení ve spojení s prodejem tohoto
výrobku.
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