
A L-80 garázskapu hajtás (ref.553014) használati útmutatója 

 

Bevezetés 

A berendezés telepítése és üzemeltetése előtt figyelmesen olvassa el az összes 

figyelmeztetést és a biztonsági utasításokat. A helytelen telepítés és az útmutatóban 

talált szabványok nem betartása súlyos sérülésekhez vezethet. • Hogy ne következzen 

be az áramütés kockázata, az elektromos hálózatra való csatlakoztatást ne végezze el 

hamarabb, mint ahogyan az az útmutatóban le van írva • A telepítés megkezdése előtt 

ellenőrizze az ajtó mechanikai állapotát. Ezeknek problémamentesen kell működniük. 

• A telepítés megkezdése előtt távolítsa el a felesleges tárgyakat és rögzítse a zárakat. • 

A telepítés során a garázsban nem tartózkodhatnak emberek és járművek. • Az összes 

kezelőszervet állandóan a kapu közelében kell elhelyezni, de megfelelő távolságra a 

gyermekek elől. Az alkatrészek javítása vagy eltávolítása előtt csatlakoztassa le a 

feszültség forrásról 

 

 

A csomag tartalma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ismertetés 

Hajtás a garázskapu vezérlésére 

Az automatikus teljesítményszabályozási funkció automatikusan leáll, ha akadályt 

észlel a felemelkedés és a leereszkedés folyamata során. 

Áramszünet esetében az ajtónyitó önzáró lehet. 

Lehetőség van fotocellák beszerzésére, hogy a kapu megálljon az akadály előtt. 

A távirányító hatásköre 35 m. 

A kapu maximális szélessége: 2,7 m 

 

 

1. Vezérlőegység 

 

 

 

kryt burkolat 

Světlo Világítás 

Hlavní panel Fő panel 

Spodní kryt Alsó burkolat 

 



 

Motor Motor 

Světlo Világítás 

Tarnsformátor Transzformátor 

Řídící jednotka Vezérlő egység 

 

 

 

2. Fő panel 

 

3. Távirányító 

Červená kontrolka Piros jelzőfény 

Zelená kontrolka Zöld jelzőfény 

Ovládací tlačítka Vezérlő gombok 

  

 



 

 

4. Vezérlő egység    Kontrolka= jelzőfény            Ovládací tlačítka=Vezérlő gombok 

 

 

 

 

5. A mechanikus alkatrészek áttekintése 

Manuální spínač Kézi kapcsoló Sign. rozhrani Jel interfészek 

Pojistka Biztosíték Přípojeni ext.ovl. Külső vezérlés 

csatlakoztatása 

Přívod el. proudu El. áram bemenet Přípojeni majáku Jelzőfény 

csatlakoztatása 

Externí přívod sv. Külső világítás 

bemenet 

Ovl. brány Kapu vezérlés 

Spínač fotobzněk Fotocellák kapcsolója   

 

 

 

 



 
 

6.Telepítés 

 

 

 

Upevn. prvek Rögzítő elem Tažné lanko pro ruční 

otev. 

Kötél a kézi nyitáshoz 

Šroub Csavar Vedení Vezető 

Šroub Csavar řetěz lánc 

Spojka Tengelykapcsoló Nosný modul Vivő egység 

 

 

Spojka “U“  „U” illesztő Šroub M6 x 12 M6x12 csavar 

Vodíci lišta Vezető sín   

 



 

 

Az ábrán látható módon rögzítse az egységet a mennyezetre. Jelölje meg és fúrja ki a 

furatokat a kapun. A tartót rögzítse a vezérlő sínhez, a hajtást a tartó segítségével 

rögzítse a mennyezethez. 

 

1. Beállítás előtt 

Először nyissa ki a tengelykapcsolót, majd nyomja meg többször a kézi kapcsolót, hogy 

ellenőrizze a kapu zökkenőmentes mozgását, ha nem változtatja meg a kapu 

beszerelésének helyzetét. 

Zárja be a tengelykapcsolót, csatlakoztassa a feszültséghez és távolítsa el a kapuból az 

akadályokat. 

 

2. Korlátok beállítása 

 

Első szintű programozás, nyitási / zárási határok és az erő beállítása   

 

Lépések: 

2-1. Az üzemmód bekapcsolása esetében a piros ellenőrző lámpa mindig világít, 

ellenkező esetben ellenőrizze a hálózati csatlakoztatást. 

 

2-2 Állítsa be a kapu kinyitásának felső helyzetét 

Nyomja meg a „P“ gombot 3 másodpercre, amíg a zöld ellenőrző lámpa nem kezd el 

villogni (a zöld ellenőrző lámpa sötét). Nyomja meg a „P“ gombot, majd a „+“ és 



 „-“ gombot, amíg a kapu nem áll be a szükséges helyzetbe（„+“ nyitás, „-“ zárás, 

nyomja meg egyszer a „P“ gombot és mentse el az adatot, a zöld lámpa gyorsan villog 

majd, elsötétül, majd a piros lámpa kezd el lassan villogni (ebben az állapotban 

elindíthat egy másik folyamatot - állítsa be az ajtó bezárási határát). 

 

 

2-3. Állítsa be a kapu bezárásának felső helyzetét. 

A piros lámpa lassan villog (a zöld lámpa sötét), nyomja meg a "-" gombot. Az ajtó a 

kívánt pozícióba mozog (a "+" és "-" megnyomásával finoman forgatható). 

A „P” gomb megnyomásával állítsa be a dátumot; a piros lámpa gyorsan villog majd 

elsötétül. 

 

2-4. A kapu záró és nyitó erejének automatikus ellenőrzése 

A kapu zárási helyzetének beállítása után a kapu automatikusan elindul, az 

erőellenőrzési folyamat befejeződik, majd a piros lámpa folyamatosan világít. A fenti 

eljárás befejezi az alap beállítási folyamatot, a kapu hajtás normálisan használható. 

 

3. Állítsa be a kapu kézi zárásának és nyitásának erejét 

Ez egy második szintű program (általában nincs szükség beállításra) 

 

A vásárlói igényeknek való megfelelésért, valamint a visszaugrási funkció 

érzékenységének és megbízhatóságának beállítására a kapuk zárásakor és nyitásakor. 

 

 

3-1. Elemezze az erőt 

A kézi erőt az ajtó kezelője automatikusan vezérli, négy fokozata van, a minimum 1. 

 

3-2. Beállítási folyamat 

Nyomja meg a „P“ gombot 3 másodpercre, a piros és a zöld lámpák együtt fognak 

világítani. Először is állítsa be a kapu nyitáserejét, a „+” és „-” gombok segítségével 

az erőt növelheti vagy csökkentheti. 

A zöld lámpa villog az erő szintjének beállításakor. A kiválasztás után az adatok 

mentésére nyomja meg a „P” gombot. Adja meg az ajtó zárási erőbeállítását (a piros 

és a zöld lámpa mindig egyidejűleg világít) a "+" és a "-" gomb megnyomásával 

növelheti és csökkentheti az erőt; a piros lámpa az aktuális fokozatként villog, a "P" 

gomb megnyomásával a kimeneti adatok mentésre kerülnek, a piros lámpa 

folyamatosan világít. 

 

4. A távirányító kód hozzáadása vagy törlése 

4-1 Kód hozzáadása 

Nyomja meg a kód gombot, az ellenőrző lámpa folyamatosan világít, majd kétszer 

nyomja meg az „A“vagy  „B“ gombot. Addig nyomja, míg az ellenőrző lámpa nem 

kezd el villogni. 

 



 

4-2 Kód törlése 

Nyomja meg a kód gombot 3 másodpercig, amíg az ellenőrző lámpa nem sötétül el a 

kód törlésének folyamata be van fejezve.. 

 

5. Az opcionális alkatrészek csatlakoztatása (lásd az alsó ábrát) 

 

 

 

               Fotocellák kapcsolója        Kézi kapcsoló 

 

5-1. Fotocellák hozzáadása (opcionális) 

Csatlakoztassa a fotoelektromos kapcsoló külső vezetékét a fotoelektromos 

csatlakozóhoz (1. és 2.), majd ebben az állapotban távolítsa el a rövid fotoelektromos 

csatlakozást, a fotoelektromos kapcsoló kijelzője megnyílik. 

5-2 Kézi kapcsoló hozzáadása (opcionális) 

Csatlakoztassa a kézi kapcsoló külső vezetékét a kézi kapcsoló csatlakozóihoz (2 és 3) 



 

 

6. Nyitás/ zárás módszer 

Távirányítás a távirányító segítségével fejezze be a garázskapu nyitás, zárás és 

megállítás ciklusát. 

Elektromos: válassza ki a garázskapu vezérlés fali kapcsolóját. 

Kézi: Az ajtó működési folyamatának kézi befejezéséhez, amikor az ajtó ki van 

kapcsolva vagy javítás alatt van, húzza meg a tengelykapcsolót és mozgassa az ajtót, a 

tengelykapcsoló kinyílik. 

Önzáró: elektromos zárként önmagában reteszelhető, amikor az ajtó mozog, mind 

elektromosan, mind kézileg kinyithatja. 

 

Fontos figyelmeztetés: 

A kapu felszerelése után ellenőrizze a rugó és a vezető pályán mozgó kerék 

egyensúlyát, tartsa a kaput egyensúlyban, ügyeljen arra, hogy az egész kapu simán és 

rugalmasan mozogjon. 

Időnként (évente kétszer) ellenőrizze a kapu rendszer egyensúlyát, és töltse után a 

kenőanyagot. Ha nehezen tudja beállítani a kaput a kívánt helyzetbe egy bizonyos idő 

elteltével, akkor visszaállíthatja a leeresztő és süllyedő kapuk erejét (az erő növelése 

érdekében). 

 

Ha hiba merülne fel a kapuk hajtásának berendezésében, kérjük, a veszélyhelyzet 

elkerülés érdekében forduljon szakemberhez. 

 

Családja és háziállata biztonságának biztosítása érdekében legyen figyelmes a 

távirányító használatakor. A távirányítót tartsa távol a gyerekektől. 

 

 

 

 

Műszaki adatok 

Áramellátás: 200-240V  50HZ 

Világítás: 1,5 W 

élettartam: > 40.000 ciklus 

Zajszint: < 65 db 

Max. erő: 600 N 

Motor: 100W 24V DC 

Mozgás sebesség: 120 mm/sec 

Távirányító hatásköre: 25 m -35 m 

Üzemi hőmérséklet: - -30 + 65 C fok 

 

A csere távirányító rendelési száma: 553020 
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