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Důležité bezpečnostní doporučení 
 

Nedodržení následujících bezpečnostních doporučení může mít za následky vážné zranění osob, 
úmrtí a /nebo poškození majetku. 

1. Přečtěte si prosím všechny bezpečnostní a instalační doporučení a dodržujte je. 
2. Motor je navržen a vyroben tak, aby splňoval místní předpisy. Instalační technik musí být 

seznámen s místními předpisy požadovanými pro instalaci motoru. 
3. Nekompetentní personál nebo osoby, které neznají normy bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci platné pro automatická vrata nebo jiné dveře, nesmí za žádných okolností provádět 
instalaci. 

4. Osoby, které provádějí instalaci, nebo servis zařízení, musí mít příslušné osvědčení o 
odbornosti. 

5. Pro větší bezpečnost důrazně doporučujeme použít fotobuňky. Přesto, že motor má systém 
citlivý na tlak a překážku, přidání fotobuňky výrazně zvýší provozní bezpečnost vrat a 
poskytne větší klid. 

6. Před výjezdem z garáže nebo zajetím do garáže se ujistěte, že vrata jsou kompletně 
otevřená a nehybná. 

7. Před odjezdem se ujistěte, že vrata jsou plně uzavřena a nehybná. 
8. Bezpečnostní systém, rozpoznávající překážky, je navržen tak, aby fungoval pouze 

v případě stacionárních objektů. Pokud se vrata dostanou do kontaktu s pohybujícím se 
předmětem, může dojít k vážnému zranění, smrti, nebo poškození majetku. 

9. Tento spotřebič není určen k použití dětmi, osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo 
mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim nebyl 
poskytnut dohled nebo pokyny. Děti by měli být pod dohledem, aby se zajistilo, že si 
s motorem nebudou hrát. 

10. Elektrický odpad by neměl být zlikvidován společně s odpadem domácnosti. Prosím, 
zlikvidujte ho na příslušných místech. Ohledně doporučení se obraťte na místní úřad nebo 
prodejce 

11. Pokud je napájecí kabel poškozený, musí se vyměnit, aby se předešlo nebezpečí. 

 

- Při ovládání ručního odbloku buďte opatrní, protože otevřené dveře mohou v důsledku 
slabých nebo zlomených pružin rychle spadnout. 

- Pravidelně kontrolujte instalaci, zda nevykazují známky opotřebení, poškození nebo 
nevyváženosti. Zařízení nepoužívejte, je-li nutná oprava nebo seřízení. 

 

Představení základních funkcí 
1. Pomalý rozjezd a pomalý dojezd 

Minimalizuje počáteční zátěž motoru garážových vrat a vrat samotných. 
2. … 
3. Detekování přetížení – vrata vykonají opačný pohyb o 15 cm, pokud jsou přetížená při 

zavírání a zastaví se, pokud jsou přetížená při otevírání. 
4. Nastavení bezpečnostního odporu s širokým rozsahem, senzitivitou a spolehlivostí. 
5. Nízkonapěťová ochrana – proces otevírání / zavírání neprovede žádnou akci, pokud je napětí 

příliš nízké, vrata a ovladač tak nebudou zničeny. 
6. Samozavírací funkce. 
7. Kovová kolejnice 
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8. Rozhraní záložní baterie pro případ výpadku proudu. 
9. Rozhraní nástěnného ovladače k dispozici. 
10. Rozhraní pro fotobuňky dostupné. Vrata změní směr pohybu, pokud detekují překážku. 
11. O/S/C tlačítko B – jedná se o servisní tlačítko, které usnadňuje údržbu a naléhavé otevírání 

nebo zavírání. 

 

 

 

 

 

Speciální funkce na zakázku (možno doobjednat) 
1. Blinkr 
2. Ochrana integrovaných dveří 

 
Instalace 

1. Přečtěte si pozorně instrukce. 
2. Ujistěte se, že vrata jsou vhodná k pohánění motorem. 
3. Ujistěte se, že při pohybu vrat nejsou žádné třecí body. 
4. Vrata musí být správně vyvážené a musí být jednoduché je zvednout a zavřít rukou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek č. 1 

Doporučenou instalaci naleznete na obrázku č. 1. 

1. Kolejnice     5. O/S/C tlačítko 
2. 24V DC blikající světlo (volitelně)  6. Zásuvka 
3. Nástěnný ovladač (volitelně   7. Motor 
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4. Fotobuňka (volitelně) 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 2      Obrázek č. 3 

Zajistěte minimální mezeru 30 mm od maximální výšky horního panelu (obrázek č. 2) 

Ujistěte se, že kolejnice je horizontálně a vertikálně k motoru. Ujistěte se, že spojení podpěry (F) a 
stropu je dostatečně pevné (obrázek č. 3). 

Upozornění: Ujistěte se, že motor je připevněn do stropnu do nosné konstrukce, nikoliv 
do sádrokartonu. Pokud nebude zajištěno bezpečné a zajištěné upevnění, může dojít k pádu motoru 
a k zranění osob nebo poškození majetku. 

Instalace – ocelová kolejnice 

 

1. Upevněte držák kolejnice ke zdi 2 cm – 15 cm přes hřídel (v závislosti na prostoru v místě 
montáže). 

2. Upevněte ocelovou kolejnici ke stěnovému držáku pomocí osového čepu (obrázek č. 6). 
3. Upevněte motor ke kolejnici pomocí „U“ držáku. Stačí pro upevňovací sílu 2Nm. 
4. Upevněte motor s kolejnicí ke stropu pomocí držáku. 

Poznámka: Ujistěte se, že kolejnice je horizontálně a vertikálně k motoru. Ujistěte se, že spojení mezi 
držákem a stropem je dostatečně silné. 

5. Připevněte lanko spojky. 
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6. Uvolněte spojku, zkuste ručně otevřít a zavřít vrata. Ujistěte se, že mezi panelem vrat a 
kolejnicí není žádný odpor. 

7. Připojte motor k elektřině. 

Poznámka: Ujistěte se, že napětí motoru je v souladu s místním napájením. Připojte motor k řádně 
uzemněnému napájecímu zdroji. 

 

Doporučení pro instalaci pohonu 
Při instalaci je nutné striktně dodržovat příslušné normy. Věnujte prosím zvláštní pozornost 
následujícím bodům: 

1. Před instalací zkontrolujte okolní prostředí. Pečlivě vyhodnoťte veškerá nebezpečí a 
vyhodnoťte případná rizika poškození věcí, kontakt s osobami a zvířaty, zvláště pak 
zhodnoťte nebezpeční pro děti. Dále zhodnoťte širší okruh prostředí, například možnosti 
záplav a dalších výjimečných událostí. 

2. Zkontrolujte, zda hodnoty napájecího napětí odpovídá výrobku. 
3. Ujistěte se, zda je na elektrickém napájení instalována vhodná ochrana proti zkratům a 

přepětím. Zkontrolujte uzavření jednotky, kde je umístěno hlavní napětí (nebezpečí úrazu 
elektrickým proudem, nebezpečí požáru). 

4. Kontrolujte pravidelně řídící jednotku, v případě neodborné manipulace může dojít 
k poškození dalších součástí pohonu, vrat, věcí nebo zranění osob. 

5. Ujistěte se, zda všechny použité materiály jsou ve shodě s příslušnými normami a jedná se 
pouze o kvalitní produkty.  

6. Před instalací pohonu si důkladně přečtěte všechny pokyny a ujistěte se, že jim rozumíte. 
7. Před zahájením instalace ověřte všechna rizika. Ověřte, zda vrata jsou správně namontována 

a v dobrém stavu a nehrozí havárie těchto vrat, případně kolize s jinými předměty nebo lidmi. 

 

Nastavení a používání základních funkcí 
1. Nastavení koncových poloh a otevírací a zavírací síly – samoučící mód 

 

Stiskněte tlačítko „SET“ a držte, dokud LED displej nezobrazí číslo 1. Potom 
upravte horní koncovou polohu stisknutím tlačítka „UP“. Doladění tlačítkem „UP“ 
a/nebo „DOWN“ najdete ideální horní koncovou polohu a poté tuto polohu 
uložíte tlačítkem „SET“. Na displeji se poté zobrazí číslo 2. Upravte dolní 
koncovou polohu stisknutím tlačítka „DOWN“, najděte ideální polohu tlačítky 
„UP“ a/nebo „DOWN“ a poté tuto polohu uložte tlačítkem „SET“. Pohon 
automaticky spustí cyklus, aby si projel a zapamatoval koncové polohy a sílu 
potřebnou pro otevírání a zavírání. 
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2. Párování vysílače a přijímače 
 

Stiskněte tlačítko „CODE“ a podržte jej, dokud se na displeji nerozsvítí tečka (obr. 
A). Poté jednou stiskněte libovolné tlačítko na vysílači, tečka zhasne, stiskněte 
tlačítko znovu, tečka bude rychle blikat. Poté LED displej zobrazí „U“ (obr. B.). 
Poté bude vysílač funkční.  

Pokud chcete vymazat všechny ovladače, zmáčkněte tlačítko „CODE“ na přibližně 
8 vteřin, dokud se na displeji nezobrazí C, poté jsou všechny ovladače vymazány 
z paměti. 

 

 

3. Nastavení síly pohonu pro reverzní pohyb 

Stiskněte tlačítko „SET“, dokud se na LED displeji nezobrazí číslo 3. 
Stisknutím tlačítka „UP“ sílu zvýšíte a tatíčkem „DOWN“ sílu snížíte.  

Maximální síla je 9, minimální je 1. 

Nastavení potvrďte a uložte tlačítkem „SET“. 

4. Nastavení automatického zavírání 

Stiskněte a podržte tlačítko „UP“, dokud LED displej nezobrazí nulu. 
Stiskněte jednou tlačítko „UP“, doba automatického zavírání se zvětší o 
1 minutu. Maximální doba je 9 minut. Stiskněte tlačítko „DOWN“ a doba 
automatického zavření se sníží o 1 minutu. Funkce automatického 
zavírání se vypne, když LED displej zobrazuje nulu. Stisknutím tlačítka 
„SET“ volbu uložíte. 

5. Nastavení fotobuněk 

Stiskněte tlačítko „DOWN“ a držte ho, dokud LED displej nezobrazí číslo 11. Poté stiskněte tlačítko 
„UP“, LED displej zobrazí „H“ – funkce fotobuňky je k dispozici. Pokud 
chcete tuto funkci zrušit, stiskněte tlačítko „DOWN“, LED displej zobrazí 
„11“. Pro dokončení nastavení, uložte tlačítkem „SET“. Zapojení 
fotobuněk proveďte dle obrázku 12. 

Pokud je fotobuňka spínací, zapojte ji podle obrázku č. 13 (častější 
provedení). 

Upozornění: funkci vypněte, pokud nepoužíváte fotobuňky. 

6. O/S/C konektor 

Tento konektor můžete použít pro napojení servisního tlačítka nebo spínače, umístěné v garáži. 

 Speciální funkce a aplikace 
1. K dispozici je O/S/C rozhraní, kde můžete přidat další tlačítka pro otevření vrat. 
2. K dispozici je rozhraní pro připojení fotobuněk, viz zapojení obrázek 12 nebo 13. 

Pozn.: pokud fotobuňky nevyužijete, tuto funkci nechte vypnutou. 

3. Funkce blinkru (volitelné) 



Verze 2 

Pro tuto funkci existují odpovídající rozhraní a poskytují blikající světlo 24V napětí. Připojte blinkr DC 
24V – 28V, proud ≤ 100mA, viz obrázek č. 14. 

4. Ochrana vstupních integrovaných dveří SD (volitelné) 

Tato funkce zajišťuje, že vrata nelze používat, pokud jsou integrované dveře otevřeny, tím se vrata 
nepoškodí. Zapojte dle obrázku č. 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 12 

Zapojení fotobuněk 
obrázek č. 13 
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Manuální otevření 
Pohon je vybaven šňůrou pro nouzové otevření. Zatažením za tuto šňůru odjistíte vrata od motoru a 
můžete je používat ručně (obrázek č. 16). Následně vrata opět dejte do původní polohy a jezdec 
v dráze motoru zapadne zpět od úchytu na řetězu. 

V případě, že do garáže není jiný vstup, doporučujeme napojit na systém odblokování – systém, který 
dodává výrobce vrat pro odblokování z venkovní strany, viz obrázek č. 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Údržba 
Pro elektroniku není vyžadována žádná zvláštní údržba. Zkontrolujte vrata alespoň 2x ročně, zda jsou 
správně vyvážené, zda někde nedrhnou, případně zda nejsou dráhy vrat znečištěny a že vrata jezdí 
plynule a hladce. 

Zkontrolujte také opotřebení pohyblivých částí vrat. 

V případě potřeby vrata opravte, seřiďte a následně zkontrolujte nastavení motoru. 

Upozornění: poškozené nebo špatně vyvážené drhnoucí vrata mohou ovlivnit životnost pohonu. 
V tomto případě se na motor záruka nevztahuje. 

Závěrečné poznámky 
Tato příručka je určena pro kvalifikované pracovníky školené pro instalaci pohonu. Je zakázáno, aby 
uživatel, který nemá příslušné osvědčení zasahoval do motorového nastavení. Majitel je povinen 
zajišťovat pravidelné servisní prohlídky, zvláště pak bezpečnostních prvků. 

Důležité informace pro uživatele 
Uživatel při ovládání musí na vrata při pohybu vidět a odpovídá za bezpečnost při použití pohonu 
s vraty. Nenechávejte děti hrát si u vrat a uchovávejte dálkové ovladače mimo jejich dosah. Veškeré 
opravy a údržby musí provádět odborně způsobilé osoby a měli by být evidovány. V případě poruchy 
musí uživatel zavolat autorizovaného servisního technika a neměl by se pokoušet o opravu sám. 
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Technické specifikace 
 

Model EF-600 EF-800 EF-1000 EF-1200 

Power Input: 200-240V AC 50/60Hz 

Output power: 200W 235W 245W 260W 

Max force: 600N 800N 1000N 1200N 

Open/Close speed: 0.15m/s 0.15m/s 0.15m/s 0.15m/s 

Lamp: LED，12V DC 

Light time: 3 minutes 

Decoding: Rolling code 

Transmitter power: 23A 12V battery 

Radio frequency: 433.92MHz or other on request 

Working temperature: -20℃~40℃ 

Relative humidity： <90% 

Max door area： 10m2 12m2 14m2 16m2 

Dimensions: 400 x 250 x 150mm 


