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juhendit paremini kujundada või leiate, et andmeid 
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+49 (0) 7021 8001-403
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Autoriõigused ja kaubamärgid
Paigaldus- ja kasutusjuhendi autoriõigused kuuluvad 
tootjale. Paigaldus- ja kasutusjuhendi või selle 
mis tahes osade paljundamine või elektrooniline 
töötlemine, kopeerimine või levitamine ilma ettevõtte 
SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH kirjaliku 
loata on keelatud. Ülalnimetatud andmete rikkumise 
korral on õigus nõuda hüvitist. Kõik selles paigaldus- 
ja kasutusjuhendis nimetatud kaubamärgid on nende 
vastavate tootjate tunnustatud omand.

SisukordLugupeetud klient!
Meil on hea meel, et otsustasite soetada ettevõtte 
SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH toote.
Toode on välja töötatud ja toodetud kõrgeid 
kvaliteedinõudeid järgides ISO 9001 standardi kohaselt. 
Meie jaoks on tähtis nii meie enda ametiau kui ka meie 
klientide nõudmised ja vajadused. Eriti oluline on meie 
jaoks meie toodete ohutus ja töökindlus.
Lugege see paigaldus- ja kasutusjuhend põhjalikult läbi 
ja järgige kõiki märkusi. Nii saate toodet ohutult ja 
optimaalselt paigaldada ja kasutada. Küsimuste korral 
pöörduge volitatud edasimüüja või paigaldusettevõtte 
poole.
Kõik meie tooted on mõeldud mõlemast soost inimestele, 
kuigi neid pole eraldi nimetatud.



3

Sisukord

10.  Mootorkelgu ühendused ja erifunktsioonid 32
10.1  Mootorkelgu trükkplaat 32
10.2  Mootorkelgu ühendusvõimalused 33
10.3  LED-lampide valgustugevuse vähendamine 34
10.4  Raadiokanalite selgitus 34
10.5  Kaugjuhtimispuldi programmeerimine 34
10.6  Teave Memo kohta 35
10.7  Programmeerimise katkestamine 35
10.8  Kaugjuhtimispuldi nupu kustutamine raadiokanalist 35
10.9  Kaugjuhtimispuldi täielik kustutamine vastuvõtjast 35
10.10  Raadiokanali kustutamine vastuvõtjast 35
10.11  Kõikide raadiokanalite kustutamine vastuvõtjast 36
10.12  Teise kaugjuhtimispuldi programmeerimine 

raadiokanali kaudu (HFL) 36
10.13  Lähtestamine 36
10.14  Mootorkelgu DIP-lüliti seadistamine 37
10.15  Automaatsulgumise seadistamine – põhiväärtuste 

määratlemine 37
10.16  Lahtihoidmise aja käsitsi seadmine 38
10.17  Valgustusfunktsiooni seadistamine 39
10.18  Osalise avamise seadistamine 39
10.19  Osalise avamise kustutamine 39
10.20  Jalakäijaukse fiksaator 39
10.21  Kaitsekontakti OSE ühendamine 40
10.22  12 V väljund 40
10.23  SOMlink 40

11.  Lakke paigaldatava juhtploki ühendused ja 
erifunktsioonid 41

11.1  Lakke paigaldatava juhtploki trükkplaat 41
11.2  Lakke paigaldatava juhtploki ühendusvõimalused 42
11.3  Lakke paigaldatava juhtploki DIP-lüliti seadistus 43
11.4  lüliti 2 – osaline avamine 43
11.5  Fotosilm ja raami fotosilm 44
11.6  Seinale kinnitatav juhtseade 45
11.7  Conex 45
11.8  Output OC 46
11.9  Relee 46
11.10  Aku paigaldamine ja eemaldamine 46

12.  Funktsioonide kontroll ja lõppkontroll 48
12.1  Takistuse tuvastamise kontrollimine 48
12.2  Värava üleandmine 49

13.  Kasutamine 50
13.1  Olulised märkused ja teave 50
13.2  Käitajale üleandmine 50
13.3  Ukse liikumise töörežiimid 51
13.4  Takistuse tuvastamine 51
13.5  Energiasäästurežiim 51
13.6  Voolukatkestuse korral 52
13.7  Avariiavamissüsteemi talitlus 52

14.  Hooldus ja korrashoid 53
14.1  Olulised märkused ja teave 53

14.2  Hoolduskava 54
14.3  Korrashoid 54

15.  Tõrgete kõrvaldamine 55
15.1  Olulised märkused ja teave 55
15.2  Tõrgete kõrvaldamise ettevalmistamine 56
15.3  Ajami lampide töörežiimid tavarežiimis ja tõrgete 

korral 57
15.4  Ülevaatlik tabel tõrgete kõrvaldamise jaoks 58
15.5  Mootorkelgu vahetamine 59

16.  Kasutuseltvõtmine, hoidmine ja lahtivõtmine 60
16.1  Olulised märkused ja teave 60
16.2  Kasutuseltvõtmine ja lahtivõtmine 60
16.3  Hoidmine 60
16.4  Jäätmete käitlemine 60

17.  Paigalduse lühijuhend 62

18.  Kaugjuhtimisseadme base/base+ DIP-lülitite 
ühendusskeemid ja funktsioonid 65



4

1.  Sellest paigaldus- ja kasutusjuhendist

1.1  Paigaldus- ja kasutusjuhendi 
hoidmine ja edasiandmine

Lugege see paigaldus- ja kasutusjuhend enne 
paigaldamist, kasutuselevõttu, kasutamist ja lahtivõtmist 
põhjalikult ja tähelepanelikult läbi. Pöörake tähelepanu 
kõigile hoiatus- ja ohutusjuhistele.
Hoidke seda paigaldus- ja kasutusjuhendit alati kõikide 
kasutajate jaoks käepärases ja ligipääsetavas kohas. 
Paigaldus- ja kasutusjuhendi asenduseksemplari saate 
alla laadida ettevõtte SOMMER kodulehelt:
www.sommer.eu
Ajami üleandmisel või edasimüümisel kolmandale isikule 
andke uuele omanikule üle järgmised dokumendid:
• EÜ vastavustunnistus,
• üleandmise protokoll ja kontrollraamat,
• see paigaldus- ja kasutusjuhend,
• regulaarse hoolduse, kontrolli ja korrashoiu tõend,
• dokumendid tehtud muudatuste ja remonditööde kohta.

1.2  Olulised tegurid tõlgete puhul
Algupärane paigaldus- ja kasutusjuhend koostati saksa 
keeles. Kõikides muudes keeltes avaldatud juhendid on 
tõlgitud saksa keelest. QR-koodi skannimisel pääsete ligi 
originaalsele paigaldus- ja kasutusjuhendile.

http://som4.me/orig-base-plus-revg

Muud keelevariandid leiate aadressilt:
www.sommer.eu

1.3  Kirjeldatud tootetüüp
Ajam on ehitatud ajakohaste ja tunnustatud 
tehnikanõuete järgi ning vastab masinadirektiivile 
2006/42/EÜ.
Ajam on varustatud vastuvõtjaga. Kirjeldatud on ka 
tellitavat lisavarustust. Omadused võivad olenevalt 
tüübist erineda. Seetõttu võib lisatarvikute kasutamine 
erineda.

1.4  Paigaldus- ja kasutusjuhendi 
sihtrühmad

Paigaldus- ja kasutusjuhendi peavad lugema läbi ja seda 
peavad järgima kõik isikud, kes tegelevad seadme 
kasutamisega või järgmiste töödega:

• Mahalaadimine ja ettevõttesisene transport
• Lahtipakkimine ja paigaldamine
• Kasutuselevõtt
• Seadistus
• Kasutus
• Hooldus, kontrollimine ja korrashoid
• Vigade kõrvaldamine ja remont
• Lahtivõtmine ja utiliseerimine

1.5  Sümbolite ja märkuste selgitused
Hoiatusjuhised selles paigaldus- ja kasutusjuhendis on 
järgmise paigutusega.

 Signaalsõna
Ohu liik ja allikas
Ohu tagajärjed
 ` Kaitse / ohu vältimine

Ohusümbol

Ohusümbol tähistab ohtu. Signaalsõna on seotud 
ohusümboliga. Olenevalt ohu raskusest on kolm taset.

OHT!
HOIATUS!

ETTEVAATUST!

Sellest lähtuvalt on ka kolm eri ohujuhiste taset.

 OHT!
Kirjeldab vahetut ohtu, millega kaasnevad 
rasked või eluohtlikud vigastused.
Kirjeldab ohu tagajärgi teile või teistele inimestele.
 ` Järgige juhiseid ohu ennetamise / ohu eest 
kaitsmise kohta.

 HOIATUS!
Kirjeldab võimalikku ohtu, millega 
võivad kaasneda rasked või eluohtlikud 
vigastused.
Kirjeldab ohu võimalikke tagajärgi teile või 
teistele inimestele.
 ` Järgige juhiseid ohu ennetamise / ohu eest 
kaitsmise kohta.

 ETTEVAATUST!
Kirjeldab võimaliku ohtliku olukorra 
tekkimise ohtu.
Kirjeldab ohu võimalikke tagajärgi teile või 
teistele inimestele.
 ` Järgige juhiseid ohu ennetamise / ohu eest 
kaitsmise kohta.
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Märkuste ja teabe jaoks kasutatakse järgmisi sümboleid:

MÄRKUS
• Kirjeldab lisateavet ja kasulikke nõuandeid ajami 

asjatundlikuks kasutamiseks ilma inimesi ohustamata.
Nende eiramise korral võivad olla tagajärjeks ajami või 
ukse kahjustused või rikked.

TEAVE
• Kirjeldab lisateavet ja kasulikke nõuandeid. 

Kirjeldab funktsioone ajami optimaalseks 
kasutamiseks.

Joonistel ja tekstis on kasutatud täiendavaid sümboleid.
Täpsemad andmed on toodud paigaldus- ja 
kasutusjuhendis.

Ajami lahutamine võrgutoitest

Ajami ühendamine võrgutoitega

Tehaseseadistus, tarneolek olenevalt variantidest

Ühendus SOMlinki ja WLAN-funktsiooniga 
seadme kaudu

Ajami komponendid tuleb nõuetekohaselt 
utiliseerida

Vanad akud ja patareid tuleb nõuetekohaselt 
utiliseerida

1.6  Erihoiatuste ja kohustuslike nõuete 
sümbolid

Ohuallika täpsemaks määratlemiseks kasutatakse koos 
ülalnimetatud ohumärkide ja signaalsõnadega järgmisi 
sümboleid. Pöörake neile juhistele tähelepanu, 
et ähvardavaid ohte vältida.

Oht elektrivoolu tõttu!

Allakukkumisoht!

Oht kukkuvate osade tõttu!

Sissetõmbamisoht!

Muljumis- ja lõikevigastuste oht!

Komistamis- ja kukkumisoht!

Oht valguskiirguse tõttu!

Järgmisi kohustuslike nõuete sümboleid kasutatakse 
asjaomaste toimingute juures. Kirjeldatud nõudeid tuleb 
alati järgida.

Kandke puurimisel isiklikke kaitseprille

Kandke isikliku kaitsekiivrit

Kandke isiklikke kaitsekindaid

1.7  Märkused tekstisiseste märkide kohta
1. Tähistab kasutusjuhiseid

 ⇒ Tähistab kasutusjuhiste tulemusi
Loendid on kujutatud loendipunktidena: "6.1 Olulised 
märkused ja teave"

• Loend 1
• Loend 2
1, A Asukohanumber joonisel viitab numbrile tekstis

1 A

Tähtsad tekstiosad, näited kasutusjuhendis, on toodud 
esile paksus kirjas.
Viited muudele peatükkidele on paksus kirjas ja 
"jutumärkides".

1.8  Ajami sihipärane kasutus
Ajam on mõeldud ainult uste avamiseks ja sulgemiseks. 
Igasugune muul viisil kasutamine ei ole sihipärane 
kasutamine. Tootja ei vastuta kahjustuste eest, mis 
tulenevad mittesihipärasest kasutamisest. Riskide eest 
vastutab ainult kasutaja. Garantii kaotab sel juhul 
kehtivuse.
Ajami juures tohib teha kirjeldatud muudatusi ainult 
ettevõtte SOMMER originaaltarvikuid kasutades ja ainult 
kirjeldatud mahus. Lisateavet tarvikute kohta saate:

https://downloads.sommer.eu/

1. Sellest paigaldus- ja kasutusjuhendist
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Selle ajamiga automatiseeritud uksed peavad vastama 
kehtivas versioonis rahvusvahelistele ja riiklikele 
normidele, direktiividele ja eeskirjadele. Nende hulka 
kuuluvad nt standardid EN 12604 ja EN 13241-1.
Ajamit on lubatud kasutada ainult alltoodud tingimustel.
• Koos viitloetelus nimetatud uksetüüpidega, vt aadressil:

http://som4.me/cgdo

• Kui uksesüsteemi jaoks on väljastatud EÜ 
vastavustunnistus.

• Kui CE-tähis ja tüübisilt on uksesüsteemile paigaldatud.
• Kui täidetud üleandmise protokoll ja kontrollraamat on 

olemas.
• Ajami ja ukse kasutus- ja paigaldusjuhend on olemas.
• Järgitakse seda paigaldus- ja kasutusjuhendit.
• Seade on tehniliselt veatus olekus.
• Seadet kasutavad ohutusest ja ohtudest teadlikud 

isikud, kellele on kasutamist õpetatud.
Pärast ajami paigaldamist peab ajami paigalduse eest 
vastutav isik koostama masinadirektiivile 2006/42/EÜ 
järgi EÜ vastavustunnistuse uksesüsteemi kohta ning 
paigaldama uksesüsteemile CE-märgise ja tüübisildi. 
See kehtib ka hilisema paigalduse korral käsitsi 
käitatavale uksele. Lisaks tuleb täita üleandmise protokoll 
ja kontrollraamat.
Saadaval on:
• EÜ vastavustunnistus
• ajami üleandmisprotokoll

http://som4.me/konform

1.9  Ajami mittesihipärane kasutus
Igasugune muul viisil kasutamine, mida pole punktis 1.8 
kirjeldatud, ei ole sihipärane kasutamine. Riskide eest 
vastutab ainult kasutaja.
Tootja garantii kaotab kehtivuse järgmistel juhtudel.
• Kahjustused, mis tulenevad muul viisil ja 

mittesihipärasest kasutamisest.
• Kasutamine defektsete osadega.
• Ajami lubamata muutmine.
• Ajami ja selle osade muudatused ja keelatud 

programmid.

Ust ei tohi kasutada tuletõkkesüsteemi, evakuatsioonitee 
või avariiväljapääsu jaoks, kus uks suletakse tulekahju 
korral automaatselt. Automaatne sulgemine on takistatud 
ajami paigaldamisega.
Järgige kohalikke ehitusnõudeid.
Ajamit ei tohi kasutada:
• plahvatusohtlikes keskkondades
• väga soolase õhuga keskkonnas
• agressiivses, nt kloorises keskkonnas

1.10  Töötajate kvalifikatsioon
Paigaldamise, kasutuselevõtu ja lahtivõtmise 
eest vastutavad kvalifitseeritud spetsialistid
Kõik kvalifitseeritud spetsialistid, kes tegelevad ajami 
paigaldamise või hooldamisega, peavad paigaldus- ja 
kasutusjuhendi läbi lugema ja seda järgima.
Elektrisüsteemi ja elektrit juhtivate osade juures tohib töid 
teha ainult kvalifitseeritud elektrik standardi EN 50110-1 
kohaselt.
Ajamit tohib paigaldada, kasutusse võtta ja demonteerida 
ainult kvalifitseeritud spetsialist. Kvalifitseeritud 
spetsialisti all mõeldakse paigaldusettevõttelt tellitud 
isikut.
Kvalifitseeritud spetsialist peab tundma järgmisi 
standardeid:

• EN 13241-1. Tööstus-, kommerts- ning garaažiuksed 
ja -väravad. Tootestandard.

• EN 12604. Tööstus-, kommerts- ning garaažiuksed 
ja -väravad. Mehaanilised aspektid. 
Nõuded ja katseprotseduur.

• EN 12453: 
2017 (Plc)

Tööstus-, kommerts- ning garaažiuksed 
ja -väravad. Ohutusnõuded.

Pärast kõigi tööde lõpetamist peab kvalifitseeritud 
spetsialistjuhindumama järgmistest standarditest ja 
täitma järgmisi ülesandeid.
• Tarvis on väljastada EÜ vastavustunnistus ning
• Paigaldada väravasüsteemile CE-märgis ja tüübisilt.
Käitaja juhendamine ja dokumentide üleandmine
Kvalifitseeritud spetsialist peab käitajat juhendama 
• ajami käitamises ja teavitama sellega kaasnevatest 

ohtudest,
• ukse käsitsi avamise võimalused,
• regulaarsed hooldustööd, kontrollimine ja korrashoiutööd, 

mida võib teha käitaja.
Kvalifitseeritud spetsialist peab käitajale teada andma, 
milliseid töid tohivad teha ainult kvalifitseeritud 
spetsialistid:
• tarvikute paigaldamine,
• seadistused,
• korrapärane hooldus, kontrollimine ja korrashoid,
• tõrgete kõrvaldamine.

1. Sellest paigaldus- ja kasutusjuhendist 
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1. Sellest paigaldus- ja kasutusjuhendist

1.11  Käitajale suunatud teave
Käitaja peab jälgima, et uksesüsteemile oleks paigaldatud 
CE-märgis ja tüübisilt.
Käitaja peab alles hoidma uksesüsteemi järgmised 
dokumendid:
• EÜ vastavustunnistus,
• üleandmise protokoll ja kontrollraamat,
• ajami ja ukse kasutus- ja paigaldusjuhend.
Käitaja vastutab järgmise eest:
• paigaldus- ja kasutusjuhendi hoidmine alati ja 

ligipääsetavalt kasutuskohas,
• ajami sihipärane kasutus,
• ajami tehniline korrasolek,
• kõikidele kasutajatele ajami ja avariiavamissüsteemi 

kasutamise ja sellega seotud ohtude selgitamine,
• käitus,
• korrapärane hooldus, kontrollimine ja korrashoid,
• tõrgete kõrvaldamine.
Ajamit ei tohi kasutada piiratud füüsiliste, sensoorsete või 
vaimsete võimetega isikud või puudulike kogemuste ja 
teadmistega isikud. Tegevus on lubatud siis, kui neid 
isikuid on spetsiaalselt juhendatud ning kui nad on 
kasutus- ja paigaldusjuhendi põhjalikult läbi lugenud.
Isegi järelevalve all ei tohi lapsed ajamiga mängida või 
seda kasutada. Lapsi ei tohi lubada ajami lähedale. 
Pult või muud juhtimisseadmed ei tohi sattuda laste kätte. 
Tahtmatu ja volitamata kasutamise vältimiseks tuleb 
kaugjuhtimispulte hoida kindlas kohas.
Käitaja peab jälgima, et järgitakse kehtivaid 
tööohutuseeskirju ja norme. Ärisektoris tuleb järgida 
töökohtade komitee (ASTA) direktiivi "Töökohtade 
tehnilised reeglid ASR A1.7" ("Technische Regeln für 
Arbeitsstätten ASR A1.7") nõudeid. Direktiive tuleb 
järgida ja neist tuleb kinni pidada. Muudes riikides peab 
käitaja pidama kinni kehtivatest riiklikest eeskirjadest.
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2.  Üldised ohutusjuhised

2.1  Peamised kasutamisega seotud 
ohutusjuhised

Järgige järgmisi peamisi ohutusjuhiseid.
Oht eiramise korral!
Ohutusjuhiste eiramise korral on tagajärjeks rasked 
või eluohtlikud vigastused.
 ` Järgige kõiki ohutusjuhiseid.

Oht elektrivoolu tõttu!
Elektrit juhtivate osade puudutamisel saab ohtliku 
elektrilöögi. Tagajärjeks on elektrilöök, põletused või 
surmav elektrilöök.
 ` Elektriosi tohib paigaldada, kontrollida ja vahetada 
ainult kvalifitseeritud elektrik.

 ` Enne tööde alustamist ajami juures tuleb lahutada 
toitepistik.

 ` Kui aku on ühendatud, lahutage see juhtplokist.
 ` Kontrollige, et ajam poleks pingestatud.
 ` Välistage ajami uuesti sisselülitamine.

Oht valesti seadistatud või remonti vajava ajami 
kasutamise korral!
Valesti seadistatud või remonti vajava ajami kasutamise 
korral on tagajärjeks rasked või eluohtlikud vigastused.
 ` Ajamit tohib kasutada ainult ettenähtud seadetega ja 
nõuetekohases seisukorras.

 ` Tõrked tuleb lasta viivitamatult spetsialistil kõrvaldada.
Kahjulike ainete põhjustatud oht!
Akude, patareide või komponentide nõuetele mittevastav 
hoidmine, kasutamine või utiliseerimine ohustab 
inimeste ja loomade tervist. See võib põhjustada raskeid 
või eluohtlikke vigastusi.
 ` Akusid ja patareisid tuleb hoida selliselt, et need ei 
satuks laste ega loomade kätte.

 ` Akusid ja patareisid tuleb kaitsta keemilise, 
mehaanilise ja termilise mõju eest.

 ` Vanu akusid ja patareisid ei tohi uuesti laadida.
 ` Ajami osi, vanu akusid ja patareisid ei tohi visata 
olmeprügi hulka. Utiliseerige need nõuetekohaselt.

Inimeste kinnijäämise oht!
Inimesed võivad jääda garaaži kinni. Kui inimesed ei 
saa välja, võivad tagajärjeks olla rasked või eluohtlikud 
vigastused.
 ` Kontrollige iga kuu avariiavamissüsteemi talitlust, eriti 
seestpoolt lõppasendis "Uks KINNI", ja vajaduse korral 
ka väljastpoolt.

 ` Tõrked tuleb lasta viivitamatult spetsialistil kõrvaldada.
Oht väljaulatuvate osade tõttu!
Osad ei tohi ulatuda avalikele kõnniteedele ega 
tänavatele. Sama kehtib ka ukse liikumise ajal. 
Tagajärjeks võivad olla inimeste ja loomade rasked 
vigastused.
 ` Jälgige, et ükski osa ei ulatuks avalikele kõnniteedele 
ega tänavatele.

Oht kukkuvate ukseosade tõttu!
Avariiavamisfunktsiooni rakendamisel võib uks 
kontrollimatult liikuda,
• kui vedrud on nõrgad või katkenud või
• kui uks ei ole optimaalselt tasakaalustatud.
Oht kukkuvate osade tõttu. See võib tekitada raskeid või 
eluohtlikke vigastusi.
 ` Kontrollige regulaarselt ukse tasakaalustatust.
 ` Jälgige avariiavamisfunktsiooni rakendamisel ukse 
liikumist.

 ` Hoiduge ukse liikumispiirkonnast ohutusse kaugusesse.
Sissetõmbamisoht!
Ukse sisseliikumispiirkonnas võib uks inimesi või loomi 
haarata ja kaasa tõmmata. See võib tekitada raskeid või 
eluohtlikke vigastusi.
 ` Hoiduge ukse liikumispiirkonnast ohutusse kaugusesse.

Muljumis- ja lõikevigastuste oht!
Kui inimesed või loomad on ukse liikumispiirkonnas, 
võivad ukse mehaanilised osad ja sulguvad servad 
tekitada muljumis- ja lõikevigastusi.
 ` Käitage ajamit ainult siis, kui teil on uksega otsene 
silmside.

 ` Te peate jälgima ohupiirkondi ukse kogu liikumise ajal.
 ` Alati jälgige liikuvat ust.
 ` Ärge lubage inimesi ega loomi ukse liikumisalasse.
 ` Äre pange kätt liikuva ukse või muude liikuvate osade 
juurde. Eriti ei tohi haarata liikuvast tõukurhoovast.

 ` Sel ajal, kui mootorkelk läbib siini, ei tohi kätt panna 
laekinnituse lähedusse.

 ` Sõitke läbi ukseava alles siis, kui uks on täielikult 
avatud.

 ` Hoidke kaugjuhtimispulti nii, et volitamata ja tahtmatu 
aktiveerimine (nt inimeste või loomade poolt) oleks 
välistatud.

 ` Avatud ukse alla ei tohi kunagi seisma jääda.
Oht valguskiirguse tõttu!
Pikemat aega lähedalt otse LED-lampi vaatamine võib 
pimestada. See võib piirata lühikeseks ajaks olulisel 
määral nägemisvõimet. See võib omakorda põhjustada 
raskeid või eluohtlikke õnnetusi.
 ` Ärge vaadake kunagi otse LED-lampi.

Silmavigastuste oht!
Puurides võivad puurimislaastud silmi ja käsi raskelt 
vigastada.
 ` Kandke puurimise ajal isiklikke kaitseprille.

Peavigastuste oht!
Kui pea rippuvate esemete vastu ära lüüa, võib saada 
raskeid kriimustus- ja lõikevigastusi.
 ` Rippuvate osade paigaldamisel peate kandma isiklikku 
kaitsekiivrit.

Käevigastuste oht!
Töötlemata metallosad võivad katsumisel või 
kokkupuutumisel tekitada kriimustus- ja lõikehaavasid.
 ` Selliste tööde ajal nagu metalli järeltöötlemine kandke 
isiklikke kaitsekindaid.
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2.2  Täiendavad ohutusjuhised 
kaugjuhtimise kohta

Järgige järgmisi peamisi ohutusjuhiseid.
Muljumis- ja lõikevigastuste oht!
Kui kaugjuhtimist rakendatakse siis, kui värav pole 
nähtaval, võivad selle mehaanika või sulguvad servad 
põhjustada inimestele ja loomadele muljumis- või 
lõikevigastusi.
 ` Eriti kui kasutatakse juhtelemente, nt kaugjuhtimispult, 
peavad kõik ohupiirkonnad ukse liikumise ajal 
nähtavad olema.

 ` Alati jälgige liikuvat ust.
 ` Ärge lubage inimesi ega loomi ukse liikumisalasse.
 ` Äre pange kätt liikuva ukse või muude liikuvate osade 
juurde.

 ` Sõitke läbi ukseava alles siis, kui uks on täielikult 
avatud.

 ` Hoidke kaugjuhtimispulti nii, et volitamata ja tahtmatu 
aktiveerimine (nt inimeste või loomade poolt) oleks 
välistatud.

 ` Avatud ukse alla ei tohi kunagi seisma jääda.

2.3  Käituse ja kaugjuhtimispuldi kohased 
märkused ja teave

Kaugjuhtimispuldi kasutaja ei ole kaitstud teistest 
kaugjuhtimisseadmetest tulevate häirete eest. Siia 
kuuluvad nt teised samal sagedusel töötavad 
kaugjuhtimisseadmed. Suuremate tõrgete korral peab 
kasutaja pöörduma vastava raadiosideameti poole, kus 
on olemas raadiohäirete või raadiolokatsiooni seadmed.

MÄRKUS
• Mootorkelku varustatakse keti ja siini kaudu 

väikepingega.
Õli või määrde kasutamine vähendab olulisel määral keti, 
siini ja mootorkelgu juhtivust. Ebapiisav elektrikontakt 
tekitab tõrkeid.
Kett ja siin ei vaja hooldust ja neid ei tohi avada ega 
määrida.

• Ukse liikumispiirkonnas olevad esemed võivad jääda 
ukse vahele ja viga saada.
Ukse liikumispiirkonnas ei tohi olla ühtegi eset.

• Kui ust ei jälgita ja kasutatakse kaugjuhtimist, võivad 
ukse liikumispiirkonnas olevad esemed jääda ukse 
vahele ja viga saada.
Ukse liikumispiirkonnas ei tohi olla ühtegi eset.

• Keskkonnakahjustuste vältimiseks käidelge kõiki 
komponente kohalike ja riiklike nõuete kohaselt.

TEAVE
• Ajami kasutuseltvõetud komponente, vanu 

akusid ja vanu patareisid ei tohi visata 
tavaprügisse. Utiliseerige kasutuseltvõetud 
komponendid, vanad akud ja vanad patareid 
nõuetekohaselt. Järgige vastavasisulisi 
kohalikke ja riiklikke nõudeid.

2.4  Kaugjuhtimisseadmete lihtsustatud 
vastavusdeklaratsioon

SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH kinnitab 
käesolevaga, et kaugjuhtimisseade (base ja base+) 
vastab direktiivile 2014/53/EL. Kaugjuhtimisseadme 
EL-vastavusdeklaratsiooni täisversiooni saate vaadata 
aadressil:

http://som4.me/konform-funk

2. Üldised ohutusjuhised
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3.  Funktsioonide ja toote kirjeldus

3.1  Ajam ja selle tööpõhimõte

Joonis. Uksesüsteem koos ajamiga. Sektsionaalukse näide

3.2  Ohutusvarustus
Takistuse tuvastamisel ajam seiskub ja liigub veidi tagasi. 
See kaitseb inimesi vigastuste ja esemeid kahjustuste 
eest. Olenevalt seadistusest avaneb uks osaliselt või 
täielikult.
Voolukatkestuse korral saab ust avada 
avariiavamiskäepidemega seestpoolt või kõritrossi 
või avariiavamislukuga väljastpoolt.

Elektriajamiga ja komplekti kuuluva lisavarustusega saab 
avada ja sulgeda sektsioonuksi ja muud tüüpi uksi. Ajamit 
saab juhtida näiteks kaugjuhtimispuldiga.
Siin paigaldatakse lakke ja silluse külge garaaži ukseava 
kohale. Mootorkelk on ühendatud uksega tõukurhoova 
kaudu. Mootorkelk liigub vedrustatud keti abil mööda siini 
ja avab või sulgeb ukse.
Kaugjuhtimispulti saab hoida garaažis või sõidukis 
vastavas hoidikus.
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3. Funktsioonide ja toote kirjeldus

3.3  Tootemärgistus

Joonis. Mootorkelk koos tüübisildi ja seadme spetsifikatsiooniga
Tüübisilt sisaldab järgmist:
• tüübitähis
• tootenumber
• valmistamisaeg (kuu ja aasta)
• seerianumber
Päringute või teeninduse jaoks esitage palun täpne 
tüübitähis, valmistamisaeg ja seerianumber.

3.4  Tööriistasümbolite selgitused
Tööriistasümbolid
Need sümbolid viitavad paigaldamiseks vajalike 
tööriistade kasutamisele.

Ristpeakruvikeeraja

5 mm metallipuur

10 mm kivipuur

17 mm lehtvõti

Käristiga võti 13/17 mm

Muud sümbolid
Puurimissügavus

Kuuldav kinnitumisheli või klõpsatus
“clic”
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3. Funktsioonide ja toote kirjeldus

3.5  Tarnekomplekt
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2.1
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17
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24

11

22

21 20

18
19

2.2

Joonis. Tarnekomplekt

1) Lakke paigaldatav juhtplokk

2) Siin, eelpaigaldatud koos liuglüliti, keti ja mootor-
kelguga

2.1) Isolaator, siiniga kaasas

2.2) Liuglüliti, siinile eelpaigaldatud

3) Ühendusosa, 2 tk

4) Siin, 2 tk

5) Sissepandav osa, eelpaigaldatud

6) Laekinnitus, 2-osaline

7) Perforeeritud metallriba, vinkel, 2 tk

8) Kruvi M8 × 20 mm, 2 tk

9) Isekinnituv kuuskantmutter 2 tk

10) Tüübel S10, 4 tk

11) Alusseib, 4 tk

12) Kruvi, 8 × 60 mm, 4 tk

13) Sillusekinnitusvinkel, 2 tk

14) Isekinnituv kuuskantmutter M10

15) Kuuskantpeaga kruvi M10 × 100 mm

16) Avariiavamiskäepide

17) Tõukurhoob, sirge

18) Poldikinnitus, 10 mm, 2 tk

19) Polt, 10 × 34,5 mm, 2 tk

20) Uksekinnitusvinkel

21) Kombineeritud plekikruvi, 4 tk

22) Kaugjuhtimispult, eelprogrammeeritud, kanal 1 
impulsiseeria, koos liitiumakuga CR 2032, 3 V

23) Garaaži sisse paigaldatav kleebis juhistega

24) Paigaldus- ja kasutusjuhend

Kontrollige lahtipakkimise ajal, kas kõik osad on pakendis 
olemas. Tegelik tarnekomplekt võib olenevalt mudelist 
erineda.
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3. Funktsioonide ja toote kirjeldus

3.6  Mõõtmed

257
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141

144

246
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< 215< 22,5
272
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7

3

�1.200

Joonis. Mõõtmed (kõik andmed mm)

3.7  Tehnilised andmed
S 9050 base/

base+
S 9060 base/ 

base+
S 9080 base/ 

base+
S 9110 base/ 

base+
Nimipinge AC 220–240 V
Nimisagedus 50/60 Hz
Nimikäitus 3 tsüklit või 4 minutit
Vastuvõtja mälukohad 40
Sisselülitusaeg S3 = 40%
Töötemperatuur –25 ºC …  +65 ºC
Müratase olenevalt töökeskkonnast < 59 dB(A) – ainult ajam
IP-kaitseklass IP21
Kaitseklass II
Max liikumismaa 2750 mm

Max liikumismaa koos pikendusega 3800 mm 
(1 × 1096 mm)

4900 mm 
(2 × 1096 mm)

6000 mm 
(3 × 1096 mm)

7100 mm 
(4 × 1096 mm)

Maks kiirus* 180 mm/s 240 mm/s 210 mm/s 180 mm/s
Max tõmbe- ja tõukejõud 500 N 600 N 800 N 1100 N
Nimitõmbejõud 150 N 180 N 240 N 330 N
Max voolutarve 0,8 A 0,8 A 0,9 A 0,9 A
Nimivoolutarve** 0,7 A 0,8 A 0,8 A 0,8 A
Max võimsustarve 195 W 205 W 185 W 175 W
Nimivõimsus** 130 W 150 W 170 W 165 W
Võimsustarve energiasäästurežiimil < 3 W base / < 1 W base+
Ukse max kaal* 80 kg u 120 kg u 160 kg u 200 kg

Sektsioonuksed 3000 mm / 
2500 mm

4500 mm / 
2500 mm

6000 mm / 
2500 mm

8000 mm / 
2500 mm

Tõstuksed 3000 mm / 
2750 mm

4500 mm / 
2750 mm

6000 mm / 
2750 mm

8000 mm / 
2750 mm

Ukse max laius/
kõrgus***

Pendeluksed 3000 mm / 
2050 mm

4500 mm / 
2050 mm

6000 mm / 
2050 mm

8000 mm / 
2050 mm

Külgsektsioonuksed/
pöörduksed

 2500 mm 
(3000 mm) / 

2300 mm

2500 mm / 
(4500 mm) / 

2500 mm

2500 mm 
(5750 mm) / 

2750 mm

2500 mm 
(6850 mm) / 

3000 mm
Max asetuskohtade arv 2 30 50 30
* Olenevalt uksest ja kohalikest töötingimustest

** Väärtused ilma lisavalgustuseta Lumi+
*** Orienteeruv väärtus, oleneb ukse konstruktsioonist
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3.8  Ühendusvõimaluste ülevaade
Kasutada tohib ainult ettevõtte SOMMER tarvikuid. 
Pöörake tähelepanu vastavatele juhistele.
Lisatarvikuid tohib paigaldada ja seadistada ainult 
kvalifitseeritud spetsialist. Lisatarvikute kasutamine 
võib olenevalt tüübist erineda.

Mootorkelk base base+
LED 3 6
Lukk ●
Memo ●
USART ● ●
Senso ●
Buzzer ● ●
Laser ●
Motion ●
OSE/8k2 ●
Jalakäijaukse kontakt ● ●
Väljund 12 V, 100 mA ●
DIP-lüliti 4 4

Lakke paigaldatav juhtplokk base base+
Aku ●
Keypad (Conex-ühendus) ● ●
Relee / Output OC ● ●
Lumi+ ● ●
Impulsinupp ● ●
Nupp 2, osaline avamine) ●
Hoiatustuli 24 V, 25 W ● ●
2-/4-suunaline 
fotoelektrooniline andur

● ●

Väljund DC 24 V ● ●
DIP-lüliti 4
Seinale kinnitatav juhtseade ● ●

Lisatarvikuna on saadaval ka SOMlink. Lisateavet 
tarvikute kohta saate:

https://downloads.sommer.eu/

3. Funktsioonide ja toote kirjeldus

Uksetüübid ja tarvikud
Uksetüüp Tarvikud

Tõstuks Ei vaja tarvikuid

Sektsioonuks 
lihtsa siiniga

Sektsioonukse kinnitus 
kõvera tõukurhoovaga*

Sektsioonuks 
kahe siiniga

Sektsioonukse 
kinnitus ilma kõvera 
tõukurhoovata**

Rulluks Ei vaja tarvikuid
Pendeluks Kurvhoob*

Pöörduks, 
külgsektsioonuks

Pöördukse/
külgsektsioonukse 
kinnitusdetailid**

* Tarvikud ei kuulu tarnekomplekti.
** Olenevalt paigaldusviisist saab kasutada ka 
standardkinnitusi. Erikinnitused ei kuulu tarnekomplekti.
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4.  Tööriistad ja 
isikukaitsevahendid

4.1  Vajalikud tööriistad ja 
isikukaitsevahendid

13 mm
17 mm

  5 mm 10 mm

17 mm

Joonis. Paigaldamiseks soovitatavad tööriistad ja 
isikukaitsevahendid
Ajami kokkupanemiseks ja paigaldamiseks on vaja ülal 
näidatud tööriistu. Kiire ja ohutu paigaldamise tagamiseks 
pange vajalikud tööriistad varem valmis.
Kasutage isikukaitsevahendeid. Sinna juurde kuuluvad 
kaitseprillid, kaitsekindad ja kaitsekiiver.

5.  Ühendamisdeklaratsioon

Ühendamisdeklaratsioon
osaliselt komplekteeritud masina ühendamiseks 

masinadirektiivi 2006/42/EÜ II lisa 1. osa B-jao kohaselt
SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH

Hans-Böckler-Straße 21-27
D-73230 Kirchheim/Teck

Saksamaa
kinnitab siinkohal, et juhtplokid

S 9050 base; S 9060 base; S 9080 base; S 9110 base; 
S 9050 base+ S 9060 base+; S 9080 base+; S 9110 base+; 

S 9050 pro; S 9060 pro; S 9080 pro; S 9110 pro; 
S 9050 pro+; S 9060 pro+; S 9080 pro+; S 9110 pro+

on vastavalt
• masinadirektiivile 2006/42/EÜ
• madalpingedirektiivile 2014/35/EÜ
• elektromagnetilise ühilduvuse direktiivile 2014/30/EÜ
• direktiivile teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise 

kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes (RoHS) 2011/65/EL 
välja töötatud, konstrueeritud ja valmistatud.

Kasutati järgmisi norme:
EN ISO 13849-1, 
PL "C" kat. 2

Masinate ohutus. Ohutust mõjutavad osad 
juhtimissüsteemides.
Osa 1. Kavandamise üldpõhimõtted

EN 60335-1,  
kui kohaldatav

Elektriseadmete / uste ajamite ohutus

EN 61000-6-3 Elektromagnetiline ühilduvus. Häirete 
tekitamine

EN 61000-6-2 Elektromagnetiline ühilduvus. Häiringukindlus
EN 60335-2-95 Majapidamis- ja muud taolised 

elektriseadmed. Ohutus. 
Osa 2. Erinõuded olmekasutuslikele 
vertikaalselt liikuvate garaažiuste ajamitele

EN 60335-2-103 Majapidamis- ja muud taolised 
elektriseadmed. Ohutus. 
Osa 2. Erinõuded väravate, uste ja akende 
ajamitele

Kinni on peetud masinadirektiivi 2006/42/EÜ lisa 1 järgmistest 
nõuetest: 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 
1.2.6, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.4, 1.3.7, 1.5.1, 1.5.4, 1.5.6, 1.5.14, 
1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, 1.7.1, 1.7.3, 1.7.4
Spetsiaalsed tehnilised dokumendid on koostatud vastavalt 
VII lisa B-jaole ja esitatakse ametiasutustele nende nõudmisel 
elektroonilisel kujul.
Ajamit on lubatud kasutada ainult alltoodud tingimustel.
• Koos viiteloetelus nimetatud uksetüüpidega, vt sertifikaate 

aadressil:
www.sommer.eu

Mittetäielik masin on mõeldud paigaldamiseks ainult 
uksesüsteemi, et ehitada terviklik masin vastavalt 
masinadirektiivile 2006/42/EÜ. Uksesüsteemi tohib võtta 
kasutusele alles pärast veendumist, et kogu süsteem vastab 
ülalnimetatud direktiivi nõuetele.
Allakirjutanul on volitused tehniliste dokumentide koostamiseks.
Kirchheim/Teck, 
20.04.2016  i.V.

Jochen Lude
Dokumendihaldaja
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6.  Paigaldus

Oht kukkuvate lae või seina osade tõttu!
Ajamit ei saa nõuetekohaselt paigaldada, kui 
lagi ja sein pole stabiilne või kui kasutatakse 
mittesobivaid kinnitusvahendeid. Laest, seinast 
või ajamilt kukkuvad osad võivad tabada 
inimesi või loomi. See võib tekitada raskeid või 
eluohtlikke vigastusi.
 ` Kontrollige lae ja seinte stabiilsust.
 ` Kasutage ainult lubatud ja aluspinna jaoks 
sobivaid kinnitusvahendeid.

Sissetõmbamisoht!
Ukse liikuvad osad võivad tõmmata sisse 
avarad riided või pikad juuksed. See võib 
tekitada raskeid või eluohtlikke vigastusi.
 ` Hoidke liikuvast uksest ohutusse 
kaugusesse.

 ` Ärge kandke avaraid riideid.
 ` Kui teil on pikad juuksed, peate kandma 
juuksevõrku.

Muljumis- ja lõikevigastuste oht!
Kui inimesed või loomad on ukse 
liikumispiirkonnas, võivad ukse mehaanilised 
osad ja sulguvad servad tekitada muljumis- ja 
lõikevigastusi.
 ` Käitage ajamit ainult siis, kui teil on uksega 
otsene silmside.

 ` Te peate jälgima ohupiirkondi ukse kogu 
liikumise ajal.

 ` Alati jälgige liikuvat ust.
 ` Ärge lubage inimesi ega loomi ukse 
liikumisalasse.

 ` Äre pange kätt liikuva ukse või muude 
liikuvate osade juurde. Eriti ei tohi haarata 
liikuvast tõukurhoovast.

 ` Sel ajal, kui mootorkelk läbib siini, ei tohi kätt 
panna laekinnituse lähedusse.

 ` Sõitke läbi ukseava alles siis, kui uks on 
täielikult avatud.

 ` Avatud ukse alla ei tohi kunagi seisma jääda.
Komistamis- ja kukkumisoht!
Ohtlikult hoitavad osad, nagu pakendid, ajami 
osad või tööriistad, loovad komistamis- ja 
kukkumisohu.
 ` Hoidke paigalduspiirkond ülearustest 
esemetest puhtana.

 ` Pange kõik üksikosad maha nii, et keegi 
nende otsa ei komistaks ega kukuks.

 ` Järgige üldkehtivaid tööohutuseeskirju.

6.1  Olulised märkused ja teave
Ohutu paigaldamise tagamiseks järgige eriti hoolikalt 
järgmisi hoiatusjuhiseid, märkusi ja teavet.

 OHT!
Oht eiramise korral!
Hoiatusjuhiste eiramise korral on tagajärjeks 
rasked või eluohtlikud vigastused.
 ` Järgige kõiki hoiatusjuhiseid.

 HOIATUS!
Allakukkumisoht!
Ebakindlad või defektsed redelid võivad ümber 
kukkuda ja põhjustada raske või eluohtliku 
õnnetuse.
 ` Kasutage ainult libisemiskindlat ja stabiilset 
redelit.

 ` Tagage redeli stabiilsus.
Inimeste kinnijäämise oht!
Inimesed võivad jääda garaaži kinni. Kui 
inimesed ei saa välja, võivad tagajärjeks olla 
rasked või eluohtlikud vigastused.
 ` Kontrollige iga kuu avariiavamissüsteemi 
talitlust, eriti seestpoolt lõppasendis "Uks 
KINNI", ja vajaduse korral ka väljastpoolt.

 ` Kui garaažil puudub teine sissepääs, 
peate paigaldama luku avamissüsteemi 
või kõritross-süsteemi ukse avamiseks 
väljastpoolt. Nii saab vabastada luku taha 
jäänud inimesed.

Oht väljaulatuvate osade tõttu!
Väravatiivad ja muud osad ei tohi ulatuda 
avalikele kõnniteedele ega tänavatele. Sama 
kehtib ka ukse liikumise ajal. Tagajärjeks võivad 
olla inimeste või loomade rasked vigastused või 
surm.
 ` Jälgige, et ükski osa ei ulatuks avalikele 
kõnniteedele ega tänavatele.

Oht kukkuvate ukseosade tõttu!
Nõuetele mittevastavalt kaalustatud ukse 
vedrud võivad ootamatult puruneda. Kukkuvad 
ukseosad võivad tekitada raskeid või eluohtlikke 
vigastusi.
Kontrollige:
 ` ukse stabiilsust;
 ` ukse avamisel või sulgemisel ei tohi uks läbi 
painduda, väänduda ega deformeeruda;

 ` ukse kerge liikumine rööbastes.
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Silmavigastuste oht!
Puurides võivad puurimislaastud silmi ja käsi 
raskelt vigastada.
 ` Kandke puurimise ajal isiklikke kaitseprille.

Peavigastuste oht!
Kui pea rippuvate esemete vastu ära lüüa, võib 
saada raskeid kriimustus- ja lõikevigastusi.
 ` Rippuvate osade paigaldamisel peate 
kandma isiklikku kaitsekiivrit.

 ETTEVAATUST!
Käevigastuste oht!
Töötlemata metallosad võivad katsumisel 
või kokkupuutumisel tekitada kriimustus- ja 
lõikehaavasid.
 ` Selliste tööde ajal nagu metalli järeltöötlemine 
kandke isiklikke kaitsekindaid.

MÄRKUS
• Kui lagi ja seinad pole stabiilsed, võivad lae, seinte või 

ajami küljest kukkuda osad. Need võivad kahjustada 
muid esemeid.
Lagi ja seinad peavad olema stabiilsed.

• Ukse või ajami kahjustamise vältimiseks kasutage 
ainult lubatud kinnitusvahendeid, nagu tüübleid ja 
kruvisid.
Kasutage lae ja seinte materjalile sobivaid 
kinnitusvahendeid. See kehtib eriti monteeritavate 
garaažide puhul.

6.2  Paigaldamiseks ettevalmistamine
Kontrollige enne paigaldamist, kas ajam sobib antud 
uksega, vt ka peatükki "3.7 Tehnilised andmed".
Juhtseadiste eemaldamine

 HOIATUS!
Sissetõmbamisoht!
Inimesed või loomad võivad takerduda 
silmustesse või nööridesse ja nad tõmmatakse 
ukse liikuvate osade vahele. See võib tekitada 
raskeid või eluohtlikke vigastusi.
 ` Eemaldage ukse mehaaniliseks liigutamiseks 
mõeldud silmused ja nöörid.

Enne paigaldamist tuleb eemaldada järgmised osad:
• Värava käsitsi lukustamine.
• Kõik trossid ja voolikud, mis on vajalikud ukse käsitsi 

teenindamiseks.

Mehaanilise riivistuse töövõimetuks tegemine
Ajamiga ukse puhul tuleb uksepoolne mehaaniline 
lukusüsteem demonteerida või teha töövõimetuks, 
kui see ei ühildu ajamiga.

MÄRKUS
• Kui mehaanilisele uksele on paigaldatud lukud või 

muud lukusüsteemid, võivad need blokeerida ajamit. 
See võib tekitada ajamile tõrkeid või kahjustusi.

• Enne ajami paigaldamist tuleb teha kõik mehaanilised 
lukusüsteemid töövõimetuks.

Mehaaniliste osade ja tasakaalustatuse 
kontrollimine

 HOIATUS!
Oht ukseosade või uksetiiva kukkumise tõttu!
Trossid, vedrud ja muud uksekinnitused võivad 
kahjustuda või katki murduda. Uksetiib võib alla 
kukkuda. 
Kukkuvad ukseosad või uksetiib võivad tabada 
inimesi või loomi. See võib tekitada raskeid või 
eluohtlikke vigastusi.
Enne paigaldamist peab kvalifitseeritud 
spetsialist kontrollima järgmist ja tegema 
vajaduse korral muutusi:
 ` trossid, vedrud ja muud ukse kinnitused
 ` ukse tasakaalustatus.

 HOIATUS!
Sissetõmbamisoht!
Lubamatult suure jõuseadistuse korral võib 
uks sisseliikumispiirkonnas inimesi või loomi 
haarata ja kaasa tõmmata. See võib tekitada 
raskeid või eluohtlikke vigastusi.
 ` Jõuseadistus mõjutab ohutust ja selle töö 
peab tegema kvalifitseeritud spetsialist.

 ` Jõuseadistuse kontrollimine ja vajaduse 
korral reguleerimine on lubatud ainult ülima 
hoolsuse korral.

MÄRKUS
• Valesti tasakaalustatud uks võib ajamit kahjustada.

 ─ Uks peab olema stabiilne.
 ─ Uks ei tohi avamisel või sulgemisel läbi painduda, 
väänduda ega deformeeruda.

 ─ Uks peab siinides kergelt liikuma.

1. Vaadake üle ukse mehaanilised osad, nagu trossid, 
vedrud ja muud ukse kinnitused.
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Joonis 2
2. Avage uks poole peale.

 ⇒ Ukse peab jääma sellesse asendisse.
 ⇒ Ust peab saama kergelt käsitsi liigutada ja see 
peab olema tasakaalus.

Kui uks liigub ilma sellele jõudu avaldamata üles või alla, 
tuleb ukse tasakaalustatust reguleerida.
Avariiavamine
Kui garaažil pole eraldi sissekäiku (nt jalakäijauks), 
siis peab saama kasutada väljastpoolt käitatavat ajami 
avariiavamise võimalust. Avariiavamissüsteem tuleb sel 
juhul ka välja juhtida. Selleks võib kasutada kõritrossi või 
avariiavamislukku.

TEAVE
• Avariiavamissüsteemi peab saama igas vajalikus 

asendis hõlpsasti kasutada.
• Ust peab eriti saama avada asendis "Uks 

KINNI".

6.3  Ajamisüsteemi paigaldamine
Ajami tohib paigaldada ainult siis, kui järgmised 
paigaldusnõuded on täidetud ja mõõdetud näitajad 
vastavad nõuetele.

MÄRKUS
• Määrake uksel ajami paigaldamise koht. Avage ja 

sulgege ust mitu korda käsitsi. Uks peab kergelt 
liikuma.
Garaažiuste käsitsi liigutamiseks ettenähtud jõud on 
erasektoris 150 N ja ärisektoris 260 N.
See väärtus kehtib ukse kogu eluea jooksul. Selleks 
tuleb ust vastavalt tootja juhistele regulaarselt 
hooldada ja kontrollida.

TEAVE
• Enne paigaldust kontrollige, kas garaaž on 

mootorkelgul näidatud töötemperatuurile sobilik.

Joonis 1

 ETTEVAATUST! Käevigastuste oht!
Töötlemata metallosad võivad katsumisel või 
kokkupuutumisel tekitada kriimustus- ja lõikehaavasid.
 ` Töötlemata metallosadega töötamise ajal peate 
kandma kaitsekindaid.

1. Avage pakend.
Asetage mõlemad pakendis olevad kastid siinide 
kõrvale ja avage need.
Kontrollige kogu sisu vastavust käesolevas 
paigaldus- ja kasutusjuhendis kirjeldatud 
tarnekomplektile, vt peatükki "3.5 Tarnekomplekt".

“clic”

“clic”

Joonis 2
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2. Võtke mootorkelgu kõrvalt kaks ühendusosa ja 
lükake need siini vasakule ja paremale otsale.

Joonis 3
3. Lükake igale ühendusosale üks siin.

Joonis 4
4. Lükake lakke paigaldatav juhtplokk liuglüliti järel siinile.

Asetage kett üle liuglüliti.

90°

90°

Joonis 5
5. Keerake ketti 90° ja juhtige see lakke paigaldatava 

juhtploki ketikinnitusse.
Keerake ketti 90° tagasi.

Joonis 6
6. Lükake sissepandav osa siini teise otsa.

90°

90°

Joonis 7

MÄRKUS
• Ajami kahjustamise vältimiseks peab kett jooksma 

paralleelselt siiniga.

7. Keerake ketti 90° ja juhtige see sissepandava osa 
ketikinnitusse.
Keerake ketti 90° tagasi.
 ⇒ Kogu kett on nüüd sisse pandud.

13 mm 17 mm 17 mm

Joonis 8 Joonis 9
8. Pingutage ketti kuni sissepandaval osal oleva 

märgini, vt noolt joonisel.
9. Kinnitage kaks sillusevinklit kruvi ja mutriga 

sissepandava osa külge.
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13 mm

BACK
HINTEN

100-700 mm

Joonis 10 Joonis 11
10. Keerake siin ümber, et paigaldada laekinnitus.

Lakke paigaldatava juhtploki ja laekinnituse vahele 
peab jääma u 100–700 mm vahe.
Asetage laekinnitus siinile ja lükake need teineteise 
sisse.

MÄRKUS
• Olenevalt ukse konstruktsioonist, paigaldusoludest ja 

-viisist tuleb kontrollida, kas vaja on ka teist 
laekinnitust.

11. Keerake perforeeritud metallribad paremal ja vasakul 
laekinnituse külge. Jälgige seejuures kaugusi lae või 
silluse külge paigaldamiseks.
 ⇒ Siin on nüüd edasiseks paigaldamiseks 
ettevalmistatud.

Täiendavate paigaldusjuhiste kohta vt peatükki 
"6.4 Paigaldamine ukse külge".

6.4  Paigaldamine ukse külge

X

5
-6

5 
m

m

m
in

.3
5 

m
m

X

Joonis 1.1. Ukse kõrgeim punkt tõst- ja pendeluste puhul

X

5
-6

5 
m

m

m
in

.3
5 

m
m

X

Joonis 1.2. Ukse kõrgeim punkt sektsioonukse puhul

TEAVE
• Kaugus väheneb ka juhul, kui ukse käepide on 

paigaldatud ukse keskele. Uks peab liikuma 
vabalt.

1. Määrake vastavalt uksetüübile ukse kõrgeim punkt "X":
Avage uks ja mõõtke väikseim kaugus (min 35 mm) 
ukse ülaserva ja lae vahel.
"X" ja siini alaserva vaheline kaugus peab olema 
vähemalt 5 mm ega tohi olla suurem kui 65 mm.
Kui kaugus lae ja siini alaserva vahel on üle 245 mm, 
pikendage laekinnitust perforeeritud metallribade abil.

max. 30°

Joonis 2
2. Tõukurhoova nurk tohib olla suletud ukse korral 

maksimaalselt 30°.

6. Paigaldus
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½½ ½½½ ½
70 mm 70 mm

21 mm

Joonis 3 Joonis 4
3. Sulgege uks.

Valige paigaldamiseks sillus või lagi. Mõõtke ära ukse 
esiosa keskkoht ja tehke märge uksele ja sillusele või 
lakke.

4. Tehke sillusele või lakke märge 70 mm kaugusele 
ukse keskosast paremale ja vasakule võrdsele 
kõrgusele.

30 mm
min.
15 mm

15
 m

m

10 mm 65 mm
15

½½ ½½½ ½

Joonis 5 Joonis 6

MÄRKUS
• Katke ajam puurimise ajaks kinni, et sellesse ei satuks 

mustust, mis võiks seda kahjustada.

TEAVE
• Kui võimalik, siis kasutage lakke paigaldamisel 

15 mm vahedega auke. Kinnitusvinkli kaldenurk 
on sel juhul väiksem.

• Monteeritavate garaažide puhul tuleb lae 
tugevust ja puurimissügavust eriti täpselt 
arvesse võtta. Kui vaja, tuleb puurimissügavust 
vähendada.

• Kasutage ainult lubatud ja aluspinna jaoks 
sobivaid kinnitusvahendeid.

5. Puurige lakke või sillusesse kaks auku 
(Ø 10 × sügavus 65 mm).

6. Avage uks.
Kandke märge ukse keskosast ukse taha lakke.

13 mm

Joonis 7
7. Sulgege uks.

Pange tüüblid sillusesse või lakke. Tõstke siini esiots 
üles.
Kinnitage silluseklamber eestpoolt kahe kruvi ja 
alusseibiga silluse või lae külge. Keerake kruvid 
kõvasti kinni.
 ⇒ Siin on nüüd silluse või lae külge kinnitatud.

X

X

Joonis 8

MÄRKUS
• Ajami ja siinide kahjustuste vältimiseks tuleb ajam 

paigaldada alati uksesiinidega paralleelselt.

8. Joondage ajam paralleelseks uksesiinidega.

100 mm

700 mm

10 mm

65 mm

13 mm

Joonis 9 Joonis 10
9. Joondage siinid ukse keskosa järgi paralleelseks.

Joondage laekinnitus.
Lakke paigaldatava juhtploki ja laekinnituse vahele 
peab jääma u 100–700 mm vahe. Laekinnitus tuleks 
paigaldada sellesse vahesse.
Kontrollige siini joondust vesiloodiga.

6. Paigaldus
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10. Märkige lakke puurimiseks laekinnituse augud.
Puurige kaks auku (Ø 10 × sügavus 65 mm).
Pange sisse tüüblid.
Pange sisse kaks alusseibiga kruvi ja kinnitage 
perforeeritud metallriba lakke.
Keerake kruvid kõvasti kinni.
 ⇒ Siin on nüüd lae külge kinnitatud.

Joonis 11

 ETTEVAATUST! Käevigastuste oht!
Töötlemata metallosad võivad katsumisel või 
kokkupuutumisel tekitada kriimustus- ja lõikehaavasid.
 ` Vigastuste vältimiseks tuleb üleulatuvad perforeeritud 
metallribad maha saagida ja järeltöödelda.

 ` Kandke metalli järeltöötlemise ajal isiklikke kaitsekindaid.

11. Üleliia pikad perforeeritud metallribad tuleb lõigata 
lühemaks.

< 1,8 m

2x

Joonis 12

 HOIATUS! Sissetõmbamisest põhjustatud oht!
Inimesed ja loomad võivad takerduda avariiavamistrossi 
silmusesse ja soovimatult ukse avada. See võib tekitada 
raskeid või eluohtlikke vigastusi.
 ` Kasutage kaasasolevat avariiavamiskäepidet.

MÄRKUS
• Avariiavamiskäepide võib tekitada kahjustusi, nt sõidukit 

kriimustada.
Avariiavamistross peab olema garaaži põrandast 
vähemalt 1,8 m kõrgusel.
Avariiavamiskäepide peab jääma kogu liikumistee 
ulatuses liikuvatest ja kinnistest osadest vähemalt 50 mm 
kaugusele.

12. Avariiavamiskäepideme kinnitamine:
Viige tross läbi avariiavamiskäepideme. Siduge 
sobivas kohas trossi sisse topeltsõlm. Tõmmake 
avariiavamiskäepide üle topeltsõlme. Vajaduse korral 
tehke tross lühemaks või pikendage sobiva materjali 
abil.

Joonis 13
13. Tõmmake üks kord avariiavamistrossi, see vabastab 

mootorkelgu.
Lükake mootorkelk ette ukse poole.

 5 mm

Joonis 14 Joonis 15

 HOIATUS! Peavigastuste oht!
Kui pea rippuvate esemete vastu ära lüüa, võib saada 
raskeid kriimustus- ja lõikevigastusi.
 ` Rippuvate osade paigaldamisel peate kandma isiklikku 
kaitsekiivrit.

14. Pistke tõukurhoob uksekinnitusvinklisse. Pange polt 
sisse ja lükake poldikinnitus peale.
Lükake tõukurhoob mootorkelgu ette sisse. Pange ka 
polt sisse ja lükake poldikinnitus peale.



23

15. Joondage uksekinnitusvinkel ukse keskkohaga.
Märkige ja puurige augud (Ø 5 mm). Kinnitage 
uksekinnitusvinkel kuuskantkruvidega ukse külge.
 ⇒ Tõukurhoob on nüüd kinnitatud mootorkelgu ja 
ukse külge.

Joonis 16

MÄRKUS
• Uks ei tohi vastu ajamit ega siine puutuda. See võiks 

ajamit vigastada.
Ajamit tuleb nihutada.

16. Avage uks käsitsi täielikult.
Kui uks puutub vastu ajamit või siine, tuleb ajamit 
nihutada.
 ⇒ Liuglüliti sõidab mootorkelguga automaatselt kaasa.

Joonis 17

MÄRKUS
• Ärge lükake ust täiesti vastu mehaanilist takistust. 

Vastasel korral tõmbab ajam ust vastu mehaanilist 
takistust. See deformeerib ukse ja võib tekitada 
kahjustusi.
Vahekaugus peab olema 30 mm.

TEAVE
• Liuglüliti saab hiljem ketile lükata ja siini kinni 

keerata. Lõpuks keerake liuglüliti siinil 
ettenähtud kohta kinni.

17. Keerake liuglüliti kruvi ilma asendit muutmata 
ristpeaga kruvikeeraja abil kinni.
Kontrollige lahtise ukse lõppasendit.

Selleks avage uks täielikult. Mootorkelk liigub asendi 
"Uks LAHTI" suunas vastu liuglülitit, kuni kostub 
klõpsatus.
 ⇒ Lahtise ukse lõppasend on seadistatud.

¹⁄�

¹⁄�

“clic”

Joonis 18 Joonis 19
18. Liigutage uks keskmisesse asendisse.

 ⇒ Mootorkelk liigub kaasa.
19. Tõmmake avariiavamistrossi.

 ⇒ Mootorkelk on lukustatud.
 ⇒ Ust saab liigutada ainult ajamiga.

20. Veenduge, et ukse osad ei ulatuks tänavale ja 
avalikele kõnniteedele.

 HOIATUS! Oht väljaulatuvate osade tõttu!
Osad ei tohi ulatuda avalikele kõnniteedele ega 
tänavatele. Sama kehtib ka ukse liikumise ajal. 
Tagajärjeks võivad olla inimeste ja loomade rasked 
vigastused.
 ` Jälgige, et ükski osa ei ulatuks avalikele kõnniteedele 
ega tänavatele.

 ⇒ Ajam on paigaldatud.

6. Paigaldus



24

7.  Kaitsekatete mahavõtmine ja kinnitamine

7.1  Mootorkelgu kaitsekate
Järgige eriti järgmisi hoiatusjuhiseid.

 HOIATUS!
Oht valguskiirguse tõttu!
Pikemat aega lähedalt otse LED-lampi 
vaatamine võib pimestada. See võib piirata 
lühikeseks ajaks olulisel määral nägemisvõimet. 
See võib omakorda põhjustada raskeid või 
eluohtlikke õnnetusi.
 ` Ärge vaadake kunagi otse LED-lampi.

 HOIATUS!
Oht kuumade pindade tõttu!
Sagedase kasutamise järel võivad mootorkelgu 
või juhtploki osad minna kuumaks. Kui kaitsekate 
on maha võetud ja puutuda kuumi osasid, võivad 
need tekitada põletusi.
 ` Laske ajamil jahtuda, enne kui eemaldate 
kaitsekatte.

Kaitsekatte mahavõtmine

Joonis 1
1. Vajutage mootorkelgu tagumises otsas kaitsekatte 

kinnitusele ja võtke kaitsekate maha.
Kaitsekatte kinnitamine

“clic”

Joonis 1
1. Lükake kaitsekatte esiots sisse ja kinnitage see 

mootorkelgu tagumisse otsa.

7.2  Lakke paigaldatava juhtploki kaitsekate
Järgige eriti järgmisi hoiatusjuhiseid.

 OHT!
Oht elektrivoolu tõttu!
Elektrit juhtivate osade puudutamisel saab 
ohtliku elektrilöögi. Tagajärjeks on elektrilöök, 
põletused või surmav elektrilöök.
 ` Elektriliste osade juures tohib töötada ainult 
kvalifitseeritud elektrik.

 ` Enne ajamiga seotud töid (sh lisatarvikute 
ühendamine) tuleb ajami toide lahutada.

 ` Kui aku on ühendatud, lahutage see 
juhtplokist.

 ` Kontrollige, et ajam poleks pingestatud.
 ` Välistage ajami uuesti sisselülitamine.

 HOIATUS!
Oht kuumade pindade tõttu!
Sagedase kasutamise järel võivad mootorkelgu 
või juhtploki osad minna kuumaks. Kui kaitsekate 
on maha võetud ja puutuda kuumi osasid, võivad 
need tekitada põletusi.
 ` Laske ajamil jahtuda, enne kui eemaldate 
kaitsekatte.

Kaitsekatte kruvide lahtikeeramine
1. Lahutage ajami võrgutoide.

Kontrollige, et ajam pole pingestatud.

Joonis 2

MÄRKUS
• Kui lakke paigaldatava juhtploki kaitsekattes on aku, 

tuleb kaitsekate ettevaatlikult maha võtta. Aku on 
lahtiselt kaitsekatte sees.
Tõmmake aku pistik trükkplaadist välja.

2. Keerake lakke paigaldatava juhtploki kaitsekatte 
kruvid lahti ja võtke see maha.
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7. Kaitsekatete mahavõtmine ja kinnitamine

Joonis 3
3. Kui kasutatakse akut, tuleb kaitsekate ettevaatlikult 

lahti kruvida.
Tõmmake aku trükkplaadist välja.
Võtke kaitsekate koos selles lahtiselt oleva akuga 
maha, vt peatükki "11.10 Aku paigaldamine ja 
eemaldamine".

Kaitsekatte paigaldamine
1. Pärast lakke paigaldatava juhtplokiga seotud tööde 

lõpetamist pange see vastupidises järjekorras kokku.
2. Ühendage ajam uuesti võrgutoitega.

Kontrollige vooluvarustust.
 ⇒ Ajamil on toitepinge olemas.
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Toitekaabli pikkus on u 1,2 m. Tarnitud toitekaablit ei tohi 
teha lühemaks ega pikemaks. Jälgige, et lakke 
paigaldatava juhtploki ja pistikupesa vaheline kaugus 
oleks max 1,1 m.
Pistikupesa tuleb paigaldada järgmiselt:
• lakke paigaldatava juhtploki toitekaablist ettenähtud 

kaugusesse,
• hästi nähtavasse ja takistusteta kohta.

8.  Elektriühendused

8.1  Ühendamine pistikupessa
Ajami vooluvarustuse ühendamiseks on vaja pistikupesa.
Pistikupesa peab paigaldama kvalifitseeritud elektrik. 
Pistikupesa peab olema kaitstud. Järgida tuleb kohalikke 
ja riiklikke paigalduseeskirju (nt Saksa Elektritehnikute 
Liidu (VDE) eeskirjad).
Järgige eriti järgmisi hoiatusjuhiseid.

 OHT!
Oht elektrivoolu tõttu!
Elektrit juhtivate osade puudutamisel saab 
ohtliku elektrilöögi. Tagajärjeks on elektrilöök, 
põletused või surmav elektrilöök.
 ` Elektriliste osade juures tohib töötada ainult 
kvalifitseeritud elektrik.

 ` Veenduge enne toitepistiku ühendamist, 
et toiteallika pinge vastab ajami tüübisildil 
olevatele andmetele.

 ` Ühendage toitepistik alles pärast täielikku 
paigaldamist.

 ` Enne tööde alustamist ajami juures tuleb 
lahutada toitepistik.

 ` Kui aku on ühendatud, lahutage see juhtplokist.
 ` Kontrollige, et ajam poleks pingestatud.
 ` Välistage ajami uuesti sisselülitamine.

MÄRKUS
• Ajami kahjustuste vältimiseks ühendage lakke 

paigaldatav juhtplokk vooluvõrku alles siis, kui see on 
täielikult paigaldatud.

TEAVE
• Kõik väliselt ühendatavad seadmed peavad 

olema võrgupingest eraldatud lahutatavate 
kontaktidega standardi ICE 60364-4-41 järgi.
Välisseadmete juhtmete paigaldamisel tuleb 
järgida standardit ICE 60364-4-41.
Kõik elektrijuhtmed tuleb korralikult kinnitada ja 
kaitsta liikumise eest.

< 1100 mm

Joonis. Lakke paigaldatava juhtploki kaugus pistikupesast
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9.  Kasutuselevõtt

9.1  Olulised märkused ja teave
Järgige eriti järgmisi hoiatusjuhiseid.

 HOIATUS!
Sissetõmbamisoht!
Lubamatult suure jõuseadistuse korral võib 
uks sisseliikumispiirkonnas inimesi või loomi 
haarata ja kaasa tõmmata. See võib tekitada 
raskeid või eluohtlikke vigastusi.
 ` Jõuseadistus mõjutab ohutust ja selle töö 
peab tegema kvalifitseeritud spetsialist.

 ` Jõuseadistuse kontrollimine ja vajaduse 
korral reguleerimine on lubatud ainult ülima 
hoolsuse korral.

 ` Pidage silmas, et ajamit tohib kasutada ainult 
siis, kui valitud on ohutu jõuseadistus.

 ` Jõuseadistus peab olema nii väike, 
et sulgemisjõud ei saaks tekitada vigastusi.

Muljumis- ja lõikevigastuste oht!
Kui inimesed või loomad on ukse 
liikumispiirkonnas, võivad ukse mehaanilised 
osad ja sulguvad servad tekitada muljumis- ja 
lõikevigastusi.
 ` Käitage ajamit ainult siis, kui teil on uksega 
otsene silmside.

 ` Te peate jälgima ohupiirkondi ukse kogu 
liikumise ajal.

 ` Alati jälgige liikuvat ust.
 ` Ärge lubage inimesi ega loomi ukse 
liikumisalasse.

 ` Äre pange kätt liikuva ukse või muude 
liikuvate osade juurde. Eriti ei tohi haarata 
liikuvast tõukurhoovast.

 ` Sel ajal, kui mootorkelk läbib siini, ei tohi kätt 
panna laekinnituse lähedusse.

 ` Sõitke läbi ukseava alles siis, kui uks on 
täielikult avatud.

 ` Avatud ukse alla ei tohi kunagi seisma jääda.
Oht valguskiirguse tõttu!
Pikemat aega lähedalt otse LED-lampi 
vaatamine võib pimestada. See võib piirata 
lühikeseks ajaks olulisel määral nägemisvõimet. 
See võib omakorda põhjustada raskeid või 
eluohtlikke õnnetusi.
 ` Ärge vaadake kunagi otse LED-lampi.

MÄRKUS
• Silluseta või sillusekatteta ukse korral peab 

programmeerimine toimuma peatüki "9.3 Käsitsi 
kasutuselevõtt" kohaselt. Vastasel juhul võib uks 
kahjustuda.

• DIP-lüliti seadistamiseks ei tohi kasutada metalleset, 
sest see võib kahjustada DIP-lülitit või trükkplaati.
DIP-lüliti seadistamiseks tuleb kasutada sobivat 
tööriista, nt lapikut, kitsast plasteset.

• Ukse liikumispiirkonnas olevad esemed võivad jääda 
ukse vahele ja viga saada.
Ukse liikumispiirkonnas ei tohi olla ühtegi eset.

TEAVE
• Juhtplokk tuvastab lühise keti ja siini vahel ja 

seiskab sel juhul ajami.
• Kui kasutatakse fotosilma, ei tohi see olla 

programmeerimist alustades sisse lülitatud.
Kui uksel kasutatakse raami fotosilma, liigutage 
uks keskmisesse asendisse.

9.2  Automaatne kasutuselevõtt
Lugege enne kasutuselevõttu see peatükk väga 
tähelepanelikult läbi, et oskaksite ajamit ohutult ja 
optimaalselt seadistada.

 HOIATUS!
Sissetõmbamisoht!
Lubamatult suure jõuseadistuse korral võib 
uks sisseliikumispiirkonnas inimesi või loomi 
haarata ja kaasa tõmmata. See võib tekitada 
raskeid või eluohtlikke vigastusi.
 ` Jõuseadistus mõjutab ohutust ja selle töö 
peab tegema kvalifitseeritud spetsialist.

 ` Jõuseadistuse kontrollimine ja vajaduse 
korral reguleerimine on lubatud ainult ülima 
hoolsuse korral.

 ` Pidage silmas, et ajamit tohib kasutada ainult 
siis, kui valitud on ohutu jõuseadistus.

 ` Jõuseadistus peab olema nii väike, et 
sulgemisjõud ei saaks tekitada vigastusi.

TEAVE
• Kasutuselevõtmise ajal:

 ─ eriti just programmeerimisel tuleb viibida 
garaažis;

 ─ ei ole jõukatkestus veel ukse jaoks 
kohandatud ja on programmeerimise faasis.

• Programmeerida saab kaugjuhtimispuldiga või 
välise nupuga.

• Liuglülitit saab paigaldada ka hiljem.
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9. Kasutuselevõtt

Standardi EN 13241-1 nõuete täitmiseks tuleb enne 
kasutuselevõttu valida uksetüüp ja seadistada see 
DIP-lülitiga mootorkelgul.
Mootorkelgu DIP-lüliti tehaseseadistus on "OFF" (väljas) 
ja see seadistus kehtib sektsioonuste jaoks. Mootorkelgul 
on automaatne jõuseadistus. Ukse AVAMISEL ja 
SULGEMISEL määrab mootorkelk vajaliku jõu 
automaatselt ja salvestab selle väärtuse ukse jõudmisel 
lõppasendisse.

RADIO

RESET

O
N 1 
2

3
4 

RADIO

RESET

O
N 1 
2

3
4 

RADIO

RESET

O
N 1 
2

3
4 

Joonis 1
1. Avage mootorkelgu kaitsekate. Seadistage olenevalt 

mootorkelgu DIP-lülitid olenevalt uksest.

Joonis 2
2. Võrrelge olemasolevat toitepinget tüübisildi andmetega.

Ühendage ajam võrgutoitega.

RESET STATUS

1 
2

Joonis 2.1
 ⇒ Mootorkelgu oleku LED-lamp (Status) vilgub 
roheliselt.

¹⁄�

¹⁄�

Joonis 3
3. Pärast ajami vooluvarustuse ühendamist on ajami 

esimene käsk pärast impulsi saamist alati "Uks LAHTI".
Vajutage korraks eelprogrammeeritud 
kaugjuhtimispuldi nuppu 1, vt ka eraldi juhendit 
"Kaugjuhtimispult".
 ⇒ Mootorkelk liigub lõppasendisse "Uks LAHTI" ja 
lülitub liuglüliti juures automaatselt välja.

rtsw

BUZZER
MEMOSENSO

R

STATUS

T

Joonis 3.1
 ⇒ Ajami valgustuse LEDid vilguvad.

Joonis 4.
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4. Vajutage korraks uuesti kaugjuhtimispuldi nuppu 1.
 ⇒ Mootorkelk liigub aeglaselt asendi "Uks KINNI" 
suunas.

 ⇒ Ajami valgustuse LEDid vilguvad.
Mootorkelk lülitub automaatselt välja tehases 
seadistatud sulgemisjõu saavutamisel lõppasendis 
"Uks KINNI".

 ⇒ Ajami valgustuse LEDid vilguvad muudetud 
järjekorras.

Joonis 5
5. Vajutage korraks (< 1 s) kaugjuhtimispuldi nuppu 1, 

et salvestada lõppasend.
 ⇒ Ajami valgustuse LEDid vilguvad lühidalt järjest.

Ajam käivitab automaatselt programmeerimise

 ≈2x

Joonis 5.1
 ⇒ Mootorkelk sõidab automaatselt tagasi 
lõppasendisse "Uks LAHTI" ja programmeerib 
vajaliku töökoormuse.

 ⇒ Mootorkelk sõidab automaatselt lõppasendisse 
"Uks KINNI".
Vastavalt vajadusele kordab mootorkelk liikumist 
mitu korda, et kohandada programmi raskema ukse 
korral.

 ⇒ Mootorkelk sõidab automaatselt veidi asendi 
suunas "Uks LAHTI", et programmeerida pehme 
käivitus.

 ⇒ Uks sõidab automaatselt tagasi lõppasendisse 
"Uks KINNI".

 ⇒ Mootorkelk sõidab automaatselt lõppasendisse 
"Uks LAHTI".

 ⇒ Ajami valgustuse LEDid põlevad pidevalt.
6. Avariiavamissüsteemi toimimist tuleb kontrollida 

lõppasendis "Uks KINNI". Ust peab saama avada.
 ⇒ Ajam on programmeeritud ja tööks valmis.

TEAVE
• Kui uks liigub raskelt, jääb mootorkelk seisma. 

Ukse mehaanilisi osi on vaja kontrollida, vt pea-
tükki "9.3 Käsitsi kasutuselevõtt".

• Vajaduse korral tuleb lõppasendeid järelregulee-
rida, vt peatükki "9.5 Lõppasendite mehaani-
line järelreguleerimine".

• Pärast ajami paigaldamist tuleb jõuseadistus üle 
kontrollida, vt peatükki "12.1 Takistuse tuvasta-
mise kontrollimine".

9.3  Käsitsi kasutuselevõtt
Silluseta või sillusekatteta ukse korral peab 
programmeerimine toimuma käsitsi. Toimige selleks 
peatüki "9.2 Automaatne kasutuselevõtt" punktide 1–3, 
ja seejärel järgmiste punktide kohaselt.
1. Vajutage korraks kaugjuhtimispuldi nuppu 1.

 ⇒ Uks hakkab liikuma lõppasendisse "Uks KINNI".
2. Enne ukse jõudmist lõppasendisse "Uks KINNI", 

vajutage korraks uuesti kaugjuhtimispuldi nuppu 1.
 ⇒ värav peatub.

3. Soovitud lõppasendisse "Uks KINNI" liikumiseks 
vajutage ja hoidke all kaugjuhtimispuldi nuppu 1, 
kuni mootorkelk teeb lühikese jõnksatuse.
Vabastage kaugjuhtimispuldi nupp 1.

4. Seda toimingut võib korrata kuni soovitud lõppasendi 
saavutamiseni.

5. Vajutage korraks (< 1 s) kaugjuhtimispuldi nuppu 1, 
et salvestada lõppasend "Uks KINNI".

6. Seejärel käivitab uks programmeerimise, vt peatüki 
"9.2 Automaatne kasutuselevõtt" lõiku "Ajam 
käivitab automaatselt programmeerimise".

9.4  Takistus jõu programmeerimise ajal
Kui uks tuvastab esimest korda suunas "Uks KINNI" 
liikudes takistuse ja jõu programmeerimist ei saa lõpule 
viia, jääb uks seisma.

MÄRKUS
• Kontrollige käiguteed, mehaanilisi osi, vedrupinget ja 

ukse tasakaalustatust, et vältida uksesüsteemi 
kahjustusi.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu 1 ja hoidke 
seda all.
 ⇒ Mootorkelk teeb lühikese jõnksatuse ja liigub 
soovitud lõppasendisse "Uks KINNI".

2. Vabastage kaugjuhtimispuldi nupp 1.
3. Peenseadistamine:

Vajutage ja hoidke all kaugjuhtimispuldi nuppu 1, kuni 
mootorkelk teeb lühikese jõnksatuse.
Vabastage kaugjuhtimispuldi nupp 1.

9. Kasutuselevõtt
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3.1 Seda toimingut võib korrata kuni soovitud lõppasendi 
saavutamiseni.
Vajutage korraks (< 1 s) kaugjuhtimispuldi nuppu 1, 
et salvestada lõppasend "Uks KINNI".
 ⇒ Mootorkelk alustab automaatset jõu 
programmeerimist lõppasendi "Uks LAHTI" jaoks.

 ⇒ Uks alustab automaatset jõu programmeerimist 
lõppasendi "Uks KINNI" jaoks.

Kui tuvastatakse taas takistus, jääb mootorkelk seisma ja 
liigub veidi tagasi.
1. Vajutage ja hoidke all kaugjuhtimispuldi nuppu 1.

 ⇒ Mootorkelk hakkab liikuma ilma jõnksatuseta, sest 
ukse lõppasend on juba salvestatud.

 ⇒ Mootorkelk sõidab lõppasendisse.
2. Vabastage kaugjuhtimispuldi nupp 1.
3. Vajutage korraks kaugjuhtimispuldi nuppu 1.

 ⇒ Automaatne sõit jõu programmeerimiseks algab 
uuesti.

 ⇒ Kui sõit jõu programmeerimiseks lõppeb, 
sõidab mootorkelk automaatselt lõppasendisse 
"Uks LAHTI".

 ⇒ Ajami valgustuse LEDid põlevad pidevalt.
4. Avariiavamissüsteemi toimimist tuleb kontrollida 

lõppasendis "Uks KINNI". Ust peab saama avada.
 ⇒ Ajam on programmeeritud ja tööks valmis.

9. Kasutuselevõtt

9.5  Lõppasendite mehaaniline 
järelreguleerimine

Lõppasendi "Uks KINNI" sulgemissurve 
suurendamine

Joonis 1
1. Keerake liuglüliti kruvi lahti ja lükake liuglülitit paar 

millimeetrit asendi "Uks KINNI" suunas. Keerake kruvi 
taas kinni.

2. Avariiavamissüsteemi toimimist tuleb kontrollida 
lõppasendis "Uks KINNI". Ust peab saama avada.

Lõppasendi "Uks KINNI" sulgemissurve 
vähendamine

Joonis 1
1. Keerake liuglüliti kruvi lahti ja lükake liuglülitit paar 

millimeetrit asendi "Uks LAHTI" suunas. Keerake 
kruvi taas kinni.

MÄRKUS
• Ärge lükake ust täiesti vastu mehaanilist takistust. 

Vastasel juhul tõmbab ajam ukse mehaanilise takistuse 
vastu. See deformeerib ukse ja võib tekitada kahjustusi.
Vahekaugus peab olema umbes 30 mm.
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9.6  Teabesildi ja hoiatussildi paigaldamine

Joonis 1.1. Kleebise paigaldamine fikseeritud reguleerimis- või 
juhtimisseadme lähedusse

Joonis 1.2. Kleebise paigaldamine uksetiivale
1. Paigaldage hoiatussildid ja teabesilt puhastatud ja 

määrdevabasse kohta:
• eemale liikuvatest osadest
• fikseeritud lukustus- või juhtimisseadme lähedale
• nähtavasse kohta ja silmade kõrgusele uksetiivale.
2. Tehke takistuse tuvastamine, vt peatükki 

"12.1 Takistuse tuvastamise kontrollimine".
 ⇒ Kasutuselevõtt on sellega lõppenud.

9. Kasutuselevõtt
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10.  Mootorkelgu ühendused ja erifunktsioonid

10.1  Mootorkelgu trükkplaat

w
s

gn

LW-A
PCXXXXXXX

SOMMER
Antriebs- u.
Funktechnik GmbH

8K2

w
s

rtsw

+1
2V br gn w
h

BUZZER

+1
2V

RADIO

RESET
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M
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MAGNET
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S
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3
4 
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CH2
CH3
CH4
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R

T
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+
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O
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N
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4

3

5

1

16
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13 12 10
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9 8 7 6

17

Joonis. Mootorkelgu trükkplaat, täielik mudel*

Ühendusvõimaluste ülevaade
1 LED, CH 1–4, punane

Raadiokanali näidik
10 Ühenduspesa LASER*, valge, 2-pooluseline

parkimisasendi laseri ühendus

2 Ühenduspesa MAGNET*, roheline, 2-pooluseline
Luku ühendus

11 Ühenduspesa MOTION*, valge, 3-pooluseline
Liikumisanduri ühendus

3 Ühenduspesa LIMIT, sinine, 2-pooluseline
Lõpplüliti ühendus ("LAHTI")

12.1 Kaitsekontakti 8k2* ühendus

12.2 Kaitsekontakti OSE* ühendus

4 Trükkplaadi märgistus 13 Jalakäijaukse fiksaatori ühendus
potentsiaalivaba

5 LEDid, ajami valgustus 12/13 Ühendus DC 12 V, max100 mA

6 Ühenduspesa MEMO*
Memo ühendus

14 Oleku LED (Status), roheline

7 Ühenduspesa USART
Liides

15 Lähtestusnupp Reset, roheline

8 Ühenduspesa BUZZER*, must, 2-pooluseline
Hoiatus- või häire helisignaali ühendus

16 DIP-lüliti

9 Ühenduspesa SENSO*
Senso ühendus

17 Raadionupp (side), punane

* Omadused võivad olenevalt tüübist erineda. Seetõttu võib lisatarvikute kasutamine erineda.

Ühendusskeemi leiate peatükist "18. Kaugjuhtimisseadme base/base+ DIP-lülitite ühendusskeemid ja funktsioonid".
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10.2  Mootorkelgu ühendusvõimalused
Ülevaade trükkplaadil Funktsioon/ 

kasutusnäide
1 Raadiokanalid, CH 1–4, punane

RADIO

3
4 

CH1
CH2
CH3
CH4

RADIO

3
4 

2 Ühenduspesa MAGNET*, roheline, 2-pooluseline

LI
M

IT

MAGNET

LI
M

IT

Luku ühendus
Lukustusmagnet

3 Ühenduspesa LIMIT, sinine, 2-pooluseline

LI
M

IT

MAGNET

T

MAGNET

4 Trükkplaadi märgistus

5 Ajami valgustus, 6 LEDi

LW-
PCB

Antri
Funk

BUZZER
MEMOSENSO

6 Ühenduspesa MEMO*
MEMO

U
S

A
R

T
U

S
A

R
T

Memo ühendus
Mälu laiendus 
450 kaugjuhtimispuldi 
käsu jaoks

7 Ühenduspesa USART
MEM

U
S

A
R

T

MEM Ühendus, nt moodulile
Homeautomation

8 Ühenduspesa BUZZER*, must, 2-pooluseline
BUZZER

SENSOSENSO
Hoiatus- või häire 
helisignaali ühendus

Ülevaade trükkplaadil Funktsioon/ 
kasutusnäide

9 Ühenduspesa SENSO*
BUZZER

SENSO
BUZZER Senso ühendus

Niiskusandur

10 Ühenduspesa LASER*, valge, 2-pooluseline

8K2 w
h

SENS

LA
S

E
R

TI
O

N

SENS

8K2 w
h

TI
O

N

Parkimisasendi laseri 
ühendus

11 Ühenduspesa MOTION*, valge, 3-pooluseline

8K2 w
h

LA
S

SE M
O

TI
O

N

8K2 w
h

SEE

LA
S Liikumisanduri ühendus

12.1 Ühendus 8k2*

8K2+1
2V br gn w
h

+1
2V OSE

+1
2V br

+1
2V

12.2 Ühendus OSE*

8K2+1
2V br gn w
h

+1
2V OSE

+1
2V b

+12 V = br
OSE = gn
GND = wh

13 Jalakäijaukse fiksaatori ühendus*

8K2+1
2V br gn w
h

+1
2V OSE

8K2

br gn w
h

+1
2V OSEE

(jalakäijaukse lüliti, 
keelrelee jne), 
potentsiaalivaba
Kontakti nõue
(DC 12 V, 10 mA) 
lahkkontakt

12/ 
13

Väljundi DC 12 V ühendus*

8K2+1
2V br gn w
h

+1
2V OSE

8K

br gn

+1
2V OSE

max 100 mA +12 V
GND = wh
Valikulise lisavarustuse 
vooluvarustus, nt 
sõrmejäljelugeja või 
väline valgustus

10. Mootorkelgu ühendused ja erifunktsioonid
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10. Mootorkelgu ühendused ja erifunktsioonid

Ülevaade trükkplaadil Funktsioon/ 
kasutusnäide

14 Oleku LED (Status), roheline

RESET

1 
2

3

STATUS

1 
2

3

RESET

15 Lähtestusnupp Reset, roheline

RESET

1 
2

3

STATUS

1 
2

3

STATT TAA US

16 DIP-lüliti
RADIO

1 
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3
4 

O
N

RADIO

17 Raadionupp (side), punane

RADIO

3
4 

O
N 3

4 

O
N

* Omadused võivad olenevalt tüübist erineda. Seetõttu võib 
lisatarvikute kasutamine erineda.

 OHT!
Oht elektrivoolu tõttu!
Elektrit juhtivate osade puudutamisel saab 
ohtliku elektrilöögi. Tagajärjeks on elektrilöök, 
põletused või surmav elektrilöök.
 ` Elektriliste osade juures tohib töötada ainult 
kvalifitseeritud elektrik.

 ` Enne ajamiga seotud töid (sh lisatarvikute 
ühendamine) tuleb ajami toide lahutada.

 ` Kui aku on ühendatud, lahutage see juhtplokist.
 ` Kontrollige, et ajam poleks pingestatud.
 ` Välistage ajami uuesti sisselülitamine.

MÄRKUS
• DIP-lüliti seadistamiseks ei tohi kasutada metalleset, 

sest see võib kahjustada DIP-lülitit või trükkplaati.
DIP-lüliti seadistamiseks tuleb kasutada sobivat tööriista, 
nt lapikut, kitsast plasteset.

10.3  LED-lampide valgustugevuse 
vähendamine

 HOIATUS!
Oht valguskiirguse tõttu!
Pikemat aega lähedalt otse LED-lampi 
vaatamine võib pimestada. See võib piirata 
lühikeseks ajaks olulisel määral nägemisvõimet. 
See võib omakorda põhjustada raskeid või 
eluohtlikke õnnetusi.
 ` Ärge vaadake kunagi otse LED-lampi.

Mootorkelgu seadistamise ajal saab vähendada 
ajamivalgustuse LEDide valgustugevust.
1. Vajutage korraks raadio- või lähtestusnuppu.

 ⇒ LEDide valgustugevus väheneb.

10.4  Raadiokanalite selgitus
LED Raadiokanal Seadistus/funktsioon

1 CH 1 Impulssrežiim
2 CH 2 Osaline avamine või 

valgustusfunktsioon
3 CH 3 Määratletud AVAMINE
4 CH 4 Määratletud SULGEMINE

10.5  Kaugjuhtimispuldi programmeerimine

RADIO

RESET

CH1
CH2
CH3
CH4

STATUS

O
N 1 
2

3
4 

RESET STATT TAA US

O
N 1 
2

3

Joonis 1

TEAVE
• Kui pärast nupu Radio vajutamist ei võeta 

30 sekundi jooksul vastu ühtegi käsku, lülitub 
vastuvõtja normaalrežiimile.

1. Vajutage korduvalt nuppu Radio, et valida soovitud 
kanal.

1 × 2 × 3 × 4 ×
LED

CH 1

CH 2

CH 3

CH 4
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2. Vajutage kaugjuhtimispuldil soovitud nuppu seni, kuni 
eelnevalt valitud LED-lamp (CH 1, CH 2, CH 3 või 
CH 4) kustub.
 ⇒ LED-lamp kustub – programmeerimine on 
lõppenud.

 ⇒ Kaugjuhtimispult kandis raadiokoodi vastuvõtjasse 
üle.

3. Teiste kaugjuhtimispultide programmeerimiseks 
korrake ülalkirjeldatud samme.

Kui mälu on täis
Kõigile kanalitele on saadaval kokku 40 puldikäsku. Kui 
püütakse pulte lisada, hakkavad raadiokanalite CH 1–4 
punased LEDid vilkuma. Kui vaja on rohkem mälukohti, 
vt peatükki "10.6 Teave Memo kohta".

10.6  Teave Memo kohta
Valikuline lisatarvik Memo võimaldab mälumahtu 
suurendada kaugjuhtimispuldi 450 käskluseni. Memo 
ühendamisel kantakse Memosse üle kõik sisemälus 
olevad puldid ja salvestatakse seal. Memo peab asuma 
juhtplokil.
Sisemälus ei ole siis enam ühtegi pulti. Salvestatud pulte 
ei saa Memost sisemälusse tagasi kanda.
Kõik raadiokanalid, k.a Memosalvesti, võidakse kustutada, 
vt peatükki "10.11 Kõikide raadiokanalite kustutamine 
vastuvõtjast".

TEAVE
• Kustutage juba programmeeritud mälu ainult 

uuel ajamil.
Vastasel korral kustutatakse ajami kõik salvestatud 
puldid ja need tuleb uuesti programmeerida.

10.7  Programmeerimise katkestamine
1. Vajutage mitu korda nuppu Radio, kuni ükski LED 

enam ei põle, või ärge 30 sekundi jooksul midagi 
sisestage.
 ⇒ Programmeerimine katkeb.

10.8  Kaugjuhtimispuldi nupu kustutamine 
raadiokanalist

1. Vajutage korduvalt nuppu Radio, et valida soovitud 
kanal.
Hoidke nuppu RADIO 15 sekundit all.

1 × 2 × 3 × 4 ×
LED

CH 1

CH 2

CH 3

CH 4

 ⇒ 15 sekundi pärast välgatab LED-lamp.

2. Vabastage nupp Radio.
 ⇒ Vastuvõtja on nüüd kustutusrežiimil.

3. Vajutage selle kaugjuhtimispuldi nuppu, mille käsu 
tahate raadiokanalist kustutada.
 ⇒ LED kustub.
 ⇒ Kustutamine on lõpetatud.

Kui vaja, korrake seda toimingut ka teiste nuppude jaoks.

10.9  Kaugjuhtimispuldi täielik kustutamine 
vastuvõtjast

1. Vajutage ja hoidke nuppu Radio 20 sekundit all.
 ⇒ 15 sekundi pärast välgatab LED-lamp.
 ⇒ Järgmise 5 sekundi pärast hakkab LED-lamp 
vilkuma.

2. Vabastage nupp Radio.
 ⇒ Vastuvõtja on nüüd kustutusrežiimil.

3. Vajutage kustutatava kaugjuhtimispuldi suvalist 
nuppu.
 ⇒ Vastuvõtja on nüüd kustutusrežiimil.
 ⇒ LED kustub.
 ⇒ Kustutamine on lõpetatud.
 ⇒ Kaugjuhtimispult on nüüd vastuvõtjast kustutatud.

Kui vaja, korrake seda toimingut ka teiste pultide jaoks.

10.10  Raadiokanali kustutamine 
vastuvõtjast

1. Vajutage korduvalt nuppu Radio, et valida soovitud 
kanal.
Hoidke nuppu RADIO 25 sekundit all.

1 × 2 × 3 × 4 ×
LED

CH 1

CH 2

CH 3

CH 4

 ⇒ 15 sekundi pärast välgatab LED-lamp.
 ⇒ Järgmise 5 sekundi pärast hakkab LED-lamp 
vilkuma.

 ⇒ Veel 5 sekundi pärast jääb valitud kanali LED-lamp 
põlema.

2. Vabastage nupp Radio.
 ⇒ Kustutamine on lõpetatud.
 ⇒ Valitud raadiokanalilt on kõik vastuvõtjasse 
programmeeritud kaugjuhtimispuldid nüüd 
kustutatud.
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10.11  Kõikide raadiokanalite kustutamine 
vastuvõtjast

1. Vajutage ja hoidke nuppu Radio 30 sekundit all.
 ⇒ 15 sekundi pärast välgatab LED-lamp.
 ⇒ Järgmise 5 sekundi pärast hakkab LED-lamp 
vilkuma.

 ⇒ Veel 5 sekundi pärast jääb valitud kanali LED-lamp 
põlema.

 ⇒ Veel 5 sekundi pärast hakkavad kõik LED-lambid 
põlema.

2. Vabastage nupp Radio.
 ⇒ 5 sekundi pärast kustuvad kõik LED-lambid.
 ⇒ Kõik vastuvõtjasse programmeeritud 
kaugjuhtimispuldid on nüüd kustutatud.

 ⇒ Vastuvõtja mälu on täielikult kustustatud, 
ka siis, kui Memo on ühendatud.

10.12  Teise kaugjuhtimispuldi 
programmeerimine raadiokanali 
kaudu (HFL)

Raadiokanali kaudu programmeerimise eeldused
Vastuvõtjale peab juba olema programmeeritud üks 
kaugjuhtimispult. Kasutatavad kaugjuhtimispuldid peavad 
olema identsed. Nii saab näiteks Pearli programmeerida 
ainult teise Pearli peale ja Pearl Vibe’i ainult teise Pearl 
Vibe’i peale.
Uue programmeeritava kaugjuhtimispuldi (B) jaoks, mille 
vastuvõtja on raadioside teel programmeerimisrežiimi 
pannud, kasutatakse kaugjuhtimispuldi (A) nuppude 
tähendusi. 
Juba programmeeritud pult ja uus programmeerimisele 
kuuluv pult peavad paiknema raadiovastuvõtja 
tööpiirkonnas.
Näide.
1. Puldil (A) on nupp 1 programmeeritud 

raadiokanalile 1 ja nupp 2 raadiokanalile 2.
 ⇒ Uus programmeeritud pult (B) võtab puldi (A) 
nuppude tähendused üle: nupp 1 on raadiokanal 1, 
nupp 2 on raadiokanal 2.

Piirangud
Järgmisi seadistusi ei saa teha.
• Puldi Pearl twin puhul ei ole see funktsioon võimalik.
• Puldil valitud nuppude programmeerimine 

raadiokanalitele.

1
2

AA
3

BB

Joonis 1
1. Hoidke programmeeritud kaugjuhtimispuldi (A) 

nuppusid 1 ja 2 all 3–5 sekundit, kuni puldi LED 
korraks vilgub.
 ⇒ Ajami valgustuse LEDid vilguvad.

2. Vabastage kaugjuhtimispuldi (A) nupud 1 ja 2.
 ⇒ Kui 30 sekundi jooksul ei saadeta ühtki 
raadiokäsklust, lülitub pult normaalrežiimile.

3. Vajutage uuel programmeeritaval kaugjuhtimispuldil 
(B) suvalist nuppu, nt nuppu 3.
 ⇒ Ajami valgustuse LEDid põlevad pidevalt.
 ⇒ Teine kaugjuhtimispult on programmeeritud.

10.13  Lähtestamine

15 s1 s 5 s 10 s

Asendi 
andmed ja 
raami fotosilm 
kustutatud

Jõuväärtused 
on kustutatud

Turvasisendite 
lähtestamine

Toimub 
lähtesta-
mine

Joonis. Ülevaade oleku LED-lampide (Status) töörežiimist 
mootorkelgu lähtestamise korral rohelise lähtestusnupu 
vajutamisel

RADIO

RESET

CH1
CH2
CH3
CH4

STATUS

O
N 1 
2

3
4 

RADIO
CH1
CH2
CH3
CH4

O
N 1 
2

3
4 

Joonis 1
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TEAVE
• Selleks, et lähtestada kõiki parameetreid 

tehaseseadetele, läheb vaja SOMlinki ja 
WLAN-funktsiooniga seadet.

• DIP-lüliteid saab ainult käsitsi seadistada.

Turvaseadmete lähtestamine
1. Hoidke 1 sekund all rohelist lähtestusnuppu Reset.

 ⇒ Ühendatud turvaseadmete lähtestamine.
 ⇒ Tuvastatakse hiljem lisatud turvaseadmed.

Jõuväärtuste kustutamine
1. Hoidke mootorkelgu rohelist nuppu Reset 5 sekundit 

all, kuni roheline oleku LED-lamp (Status) aeglaselt 
vilgub.
 ⇒ Jõuväärtused on kustutatud.

Jõu- ja asendiväärtuste kustutamine
1. Hoidke 10 sekundit all mootorkelgu rohelist nuppu 

RESET, kuni roheline oleku LED-lamp kiirelt vilgub.
 ⇒ Jõu- ja asendiväärtused on kustutatud.
 ⇒ Raami fotosilm kustub.

Lähtestamine
1. Hoidke mootorkelgu rohelist nuppu Reset 15 sekundit 

all, kuni roheline oleku LED-lamp kustub.
 ⇒ Toimub lähtestamine.

10.14  Mootorkelgu DIP-lüliti seadistamine
Mootorkelgul olevate DIP-lülititega saab seadistada 
erifunktsioone. Standardi EN 13241-1 nõuete täitmiseks 
tuleb enne kasutuselevõttu valida uksetüüp ja seadistada 
see DIP-lülitiga mootorkelgul. DIP-lüliti tehaseseadistus 
on "OFF" (väljas) ja see seadistus kehtib sektsioonuste 
jaoks.

Mootorkelgu 
DIP-lülitid ON OFF

1

O
N 1 
2

3
4 • Automaatsul-

gumine  
aktiveeritud

• Automaatsul-
gumine  
inaktiveeritud

2

O
N 1 
2

3
4 

 

• Osaline avamine  
aktiveeritud /  
valgus-
tusfunktsioon 
inaktiveeritud

• Osaline avamine 
inaktiveeritud / 
valgus-
tusfunktsioon  
aktiveeritud

3+4

O
N 1 
2

3
4 

• Funktsiooni 
pole

Mootorkelgu 
DIP-lülitid ON OFF

3

O
N 1 
2

3
4 

4

O
N 1 
2

3
4 

10.15  Automaatsulgumise seadistamine – 
põhiväärtuste määratlemine

Kui automaatsulgumine on aktiveeritud, toimub ukse 
avamine impulsiga. Uks liigub lõppasendisse "Uks LAHTI". 
Pärast lahtiolekuaja möödumist sulgub uks automaatselt. 
Tehases on uks seadistatud automaatselt sulguma ka 
osaliselt avatud asendist, kui automaatne sulgumine on 
aktiveeritud.

 HOIATUS!
Automaatsulgumise korral on vigastusoht!
Automaatselt sulguvad uksed võivad sulgemise 
ajal ukse liikumispiirkonnas viibivaid inimesi 
või loomi takistada või vigastada. See võib 
põhjustada raskeid või eluohtlikke vigastusi.
 ` Alati jälgige liikuvat ust.
 ` Ärge lubage inimesi ega loomi ukse 
liikumisalasse.

 ` Ärge mingil juhul pange kätt juhul liikuva ukse 
või liikuvate osade juurde. Eriti ei tohi haarata 
laekinnitusest või tõukurhoovast.

 ` Sõitke läbi ukseava alles siis, kui uks on 
täielikult avatud.

MÄRKUS
• Kui ust ei jälgita ja käivitatakse ajam, võivad ukse 

liikumispiirkonnas olevad esemed jääda ukse vahele 
ja saada kahju.
Ukse liikumispiirkonnas ei tohi olla ühtegi eset.

TEAVE
• Kui uks põrkab vastu takistust, avaneb see 

täielikult.
• Automaatsulgumisrežiimi korral tuleb järgida 

standardit EN 12453: 2017 (Plc). See on 
seaduslik nõue. Muudes riikides peale Euroopa 
tuleb järgida vastava riigi eeskirju.

• Ühendatud peab olema fotosilm. 
Turvasissepääsude sildamine traatsildadega ei 
ole lubatud.
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1. Sulgege uks.
2. Pange DIP-lüliti 1 asendisse "ON" (SEES).
3. Ukse eelseadistatud lahtiolekuaeg on 60 sekundit.

60 sekundi jooksul taaskäivitab iga käsk lahtiolekuaja 
algusest. Kui vajutada kaugjuhtimispuldi nuppu 1, 
liigub uks lõppasendisse "Uks LAHTI".
Ukse liikumist ei saa kaugjuhtimispuldiga peatada.

4. 60 sekundi pärast sulgub uks automaatselt. 
Sulgumistoimingu saab peatada, kui saata 
kaugjuhtimispuldilt mõni käsk.
 ⇒ Uks avaneb täielikult – pärast suuna 
ümberpööramist.

5. 60 sekundi pärast hakkab uks uuesti sulguma.
 ⇒ Uks KINNI.

10.16  Lahtihoidmise aja käsitsi seadmine

1. Sulgege uks.

RADIO
CH1
CH2
CH3
CH4

O
N 1 
2

3
4 

2. Eemaldage liikumismehhanismi kate.

RADIO
CH1
CH2
CH3
CH4

O
N 1 
2

3
4 

1.

2.1 
2

3. Esmalt vajutage ja hoidke all nuppu RADIO. Samal 
ajal pange DIP-lüliti 1 asendisse "ON" (sees).
 ⇒ LED-id CH1 + CH3 ning CH2 + CH4 süttivad vahel-
dumisi paarikaupa üheks sekundiks. Igal vaheldu-
misel pikeneb lahtiolekuaeg ühe sekundi võrra.

RADIO
CH1
CH2
CH3
CH4

O
N 1 
2

3
4 

RADIO
CH1
CH2
CH3
CH4

O
N 1 
2

3
4 

1 Sec. 2 Sec.

RADIO
CH1
CH2
CH3
CH4

O
N 1 
2

3
4 

3 Sec.

... max. 240 Sec. 

4. Arvestage lahtiolekuaega LED-ide süttimise vaheldu-
mise järgi. Vabastage nupp RADIO, kui soovitud kes-
tus on saavutatud. 
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10.17  Valgustusfunktsiooni seadistamine
Raadiokanali CH 2 kaudu saab ajami valgustust 
mootorkelgul eraldi sisse ja välja lülitada. See funktsioon 
on tehaseseadetes.
Programmeerige soovitud kaugjuhtimispuldi nupp 
raadiokanalile CH 2.
DIP-lüliti 2 tehasesätted on OFF (väljas) ja seega 
valgustusfunktsioon on aktiveeritud. Käivitada saab 
valgustusfunktsiooni või osalise avamise.
1. Pange mootorkelgu DIP-lüliti 2 asendisse OFF (väljas).
2. Vajutage korduvalt nuppu Radio, et valida raadiokanal 

CH 2. Programmeerige valgustusfunktsioon soovitud 
kaugjuhtimispuldi nupule.
 ⇒ Valgustusfunktsioon on saadaval.

Vastava kaugjuhtimispuldi nupuga saab ajami valgustuse 
sisse ja välja lülitada.
Muid valgusteid ja funktsioone saab kasutada tarvikutega 
Lumi+ ja Relay.
"Start"-impulsi korral lülituvad paralleelselt 
ajamivalgustusega sisse ka Lumi+ ja Relay. Tehases 
seadistatud valgustuse kestus on 180 sekundit. Kui 
valgustusfunktsioon on raadiokanalil CH 2 aktiveeritud, 
saab ajami valgustust Lumi+ ja releed ka eraldi sisse ja 
välja lülitada. See ei aktiveeri liikumist. Ajami valgustus, 
Lumi+ või Relay lülituvad 60 minuti pärast automaatselt 
välja.

10.18  Osalise avamise seadistamine
Selle funktsiooniga saab valida osalise avamise. Uks ei 
avane sellisel juhul täielikult, vaid ainult kuni seadistatud 
asendini. Käivitada saab valgustusfunktsiooni või osalise 
avamise.
Näide.
Külgsektsioonukse saab avada inimestele läbipääsu 
loomiseks. Osalise avamise käsu saab anda ainult 
raadiokanali kaudu või nupuga 2, vt peatükki. 
"11.4 lüliti 2 – osaline avamine".

TEAVE
• Seadistatud osalise avamise saab käivitada 

igast ukse asendist.

1. Sulgege uks täielikult kuni lõppasendini "Uks KINNI".
2. Vajutage korduvalt nuppu RADIO, et valida 

raadiokanal CH 2, ja programmeerige soovitud 
kaugjuhtimispuldi nupule osalise avamise funktsioon.

3. Pange mootorkelgul DIP-lüliti 2 asendisse "ON" (sees).
4. Vajutage kaugjuhtimispuldil soovitud nuppu osalise 

avamise funktsiooni jaoks.
 ⇒ Uks liigub asendi "Uks LAHTI" suunas.

5. Kui ukse osalise avamise jaoks soovitud asend on 
saavutatud, vajutage uuesti kaugjuhtimispuldi nuppu.
 ⇒ Uks peatub soovitud asendis.

10.19  Osalise avamise kustutamine
1. Pange mootorkelgul DIP-lüliti 2 asendisse "OFF" 

(väljas).
2. Avage uks täielikult kuni lõppasendini LAHTI.

 ⇒ Osaline avamine on kustutatud.
Teavet uue asendi programmeerimise kohta vt peatükist 
"10.18 Osalise avamise seadistamine".

10.20  Jalakäijaukse fiksaator
Jalakäijaukse fiksaator takistab ukse avamist, kui 
jalakäijauks on lahti. Ettevõtte SOMMER jalakäijaukse 
fiksaator vastab standardile EN 12453: 2017 (Plc). 
Kasutada tohib ainult ettevõtte SOMMER jalakäijaukse 
lülitit, tootnumbriga S11474-0001.
1. Jalakäijaukse fiksaator tuleb paigaldada nii, et lüliti 

kindlasti tuvastaks, kas uks on lahti. Ärge paigaldage 
jalakäijaukse fiksaatorit riba poolele.

2. Ühendage jalakäijaukse fiksaator mootorkelgu 
ühendusklemmi juures. Kontakti nõue on DC 12 V, 
10 mA. Avaja kontakt on potentsiaalivaba.

3. Kontrollige funktsiooni.
TEAVE
• Kui juhtplokk saab uue käskluse ajal, mil 

jalakäijauks on lahti, lõpetavad ajami valgustuse 
LEDid põlemise ja hakkavad vilkuma.
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8K2+1
2V br gn w
h

+1
2V OSE

8K

br gn

+1
2V OSE

Joonis. 12 V väljund

Käidutüüp 1 (tehasesäte)
Väliste kasutajate vooluvarustus, nt väravalehte 
paigaldatud sõrmejäljelugeja. Selle töörežiimi puhul tuleb 
energiasäästurežiim inaktiveerida. Pange lakke 
paigaldatava juhtpuldi DIP-lüliti 3 asendisse "ON" 
(SEES), vt peatükki "13.5 Energiasäästurežiim".
Käidutüüp 2 (väline valgustus)
Selle töörežiimi puhul saab ühendada välise valgustuse 
ja ning käitada seda raadiokanali CH2 kaudu, nt 
LEDidega valgustus.
Selle funktsiooni korral töötab ajamivalgustus vähendatud 
luminestsentsiga. Valgustusliigi "Väline valgustus" puhul 
ei ole turvaseadist OSE/8k2 enam võimalik mootorkelgul 
seadistada.

10.23  SOMlink
SOMlink on lisaseadme ja veebipõhise rakenduse 
kombinatsioon. Kuna muuta saab ka ohutuse 
seisukohast olulisi väärtusi, siis saavad SOMlinki osta 
ainult kvalifitseeritud spetsialistid. SOMlink võimaldab 
ukseajami funktsioone ja seadistusi muuta ainult 
kvalifitseeritud spetsialistidel. Nende alla kuuluvad 
nt jõu- ja kiirväärtused, tööparameetrid ja 
mugavusfunktsioonid. Kõik SOMlinkiga tehtud 
seadistused salvestatakse protokolli.
VEEBIRAKENDUSE demoversiooni saate alla laadida siit:
http://www.sommer-projects.de/gta_app/#home

TEAVE
• Selleks, et lähtestada kõiki parameetreid 

tehaseseadetele, läheb vaja SOMlinki ja 
WLAN-funktsiooniga seadet.

• DIP-lüliteid saab ainult käsitsi seadistada.

10.21  Kaitsekontakti OSE ühendamine
Valikuliselt on võimalik ühendada OSE (optoelektrooniline 
kaitsekontakt) või 8k2 (elektriline kaitsekontakt). Juhtplokk 
tuvastab kasutuselevõtul automaatselt, millise variandiga on 
tegu, ja häälestub selle järgi. Kui kaitsekontakt ühendatakse 
programmeeritud süsteemiga tagantjärele, tuleb juhtplokk 
lähtestada, vt peatükki "10.13 Lähtestamine". Tehasest 
tulnuna on kaitsekontakt aktiivne ainult sulgemise suunas. 
SOMlinkiga saab toime suunda muuta.

Ühendusklemm 8k2

8K2+1
2V br gn w
h

+1
2V OSE

+1
2V br

+1
2V

gn
wh

Ühendusklemm OSE

8K2+1
2V br gn w
h

+1
2V OSE

+1
2V b

+12 V = br
OSE = gn
GND = wh

Kaitsekontakti rakendumine liikumissuunas "Uks KINNI"
toimub järgmiselt:

 ⇒ Ajam peatub ja avab veidi ust.
 ⇒ Takistus aktiveerub.

TEAVE
• Automaatsulgemise režiimiga ajam peatub ja 

avab ukse täielikult. Pärast lahtiolekuaja 
möödumist sulgub uks automaatselt. Kui uks 
sattub uuesti takistusele, siis ajam peatub ja 
liigub vastassuunas täielikult lõppasendisse 
"Uks LAHTI". Uks jääb seal seisma ja 
automaatsulgemine katkestatakse. 
Lahtiolekuaeg käivitatakse alles käsu peale. 
Seejärel sulgub uks uuesti automaatselt.

10.22  12 V väljund
12 V väljundi kasutamine oleneb mootorkelgu trükkplaadi 
tüübist.
Seda väljundit saab kasutada väliste lisaseadmete 
vooluga varustamiseks. 12 V väljund võimaldab kahte 
töörežiimi. Selleks on saadaval DC 12 V, max 100 mA.
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11.1  Lakke paigaldatava juhtploki trükkplaat

WL
24V/1A

Signal

COM

GND

+24V

 ~
 2

4 
V

 A
C

Li
gh

t gn rt
+ -

SOMMER
Antriebs- u.
FunktechnikGmb

ACCU

GT-G-1
PCxxxxxxx

L` N` N L

KEYPAD

1
4

S1ON

1 2 3 4

1 2 3 4

12

9 5678

11 10

10

Joonis. Lakke paigaldatava juhtploki trükkplaat, täielik mudel*

Lakke paigaldatava juhtploki ühendusvõimaluste ülevaade
1 DIP-lüliti 7 Ühendusklemm, 2-pooluseline

Sekundaarpool, trafo AC 24 V
2 Ühenduspesa ACCU 8 Trükkplaadi märgistus

Aku ühendus
3 Ühenduspesa, KEYPAD, must 9 Ühendusklemm, 2-pooluseline

Conex-ühendus Kett (rd) ja siin (gn), DC 24 V
4 Ühenduspesa 10 Väliste tarvikute ühendusklemmid

Releeühendus, Output OC DC +24 V, GND = rd
5 Ühendusklemm, 2-pooluseline 11 Ühenduspesa Lumi+, valge, lisavalgustus
6 Ühendusklemm, 2-pooluseline 12 Ühendusklemm, 8-pooluseline

• Lüliti, potentsiaalivaba
• Hoiatustuli (DC 24 V, max 25 W)
• 2-/4-suunaline fotosilm (reguleeritud max 100 mA)

Primaarpool, trafo
AC 220–240 V, 50/60 Hz

* Omadused võivad olenevalt tüübist erineda. Seetõttu võib lisatarvikute kasutamine erineda.

Ühendusskeemi leiate peatükist "18. Kaugjuhtimisseadme base/base+ DIP-lülitite ühendusskeemid ja funktsioonid".
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11.2  Lakke paigaldatava juhtploki 
ühendusvõimalused

Ülevaade  
trükkplaadil

Funktsioon /  
näide kasutusest

1 DIP-lüliti

WL

ON

1 2 3 4
WL

2 Ühenduspesa Accu

ACCU

3 43 4
Aku ühendus

3 Ühenduspesa Conex
KEYPAD

1
44

1

KEYPAD, must
Ühendus Conex

4 Ühenduspesa Relay, Output OC
KEYPAD

1
4

KEYPAD Relee Output OC
max 
AC 250 V, 
5 V

max 
AC 24 V

või max 
DC 24 V, 
5 A

või max 
750 mA

5 Ühendusklemm, toitepinge, 2-pooluseline

L` N` N LL` N`

AC 220–240 V, 50/60 Hz

6 Ühendusklemm, primaarpoole trafo, 
2-pooluseline

L` N` N LN L

AC 220–240 V, 50/60 Hz

7 Ühendusklemm, sekundaarpoole trafo, 
2-pooluseline

 ~
 2

4 
V

 A
C

L`L`

AC 24 V

8 Trükkplaadi märgistus

11. Lakke paigaldatava juhtploki ühendused ja erifunktsioonid

Ülevaade  
trükkplaadil

Funktsioon /  
näide kasutusest

9 Keti ja siini ühendusklemm, 2-pooluseline

GND

+24V

gn rt
+ -

GN

+2

g

ND DC 24 V

10 Ühendusklemmid
GND

+24V

Li
gh

t gn rt
+ -Li

gh
t gn

+

GND Väline tarvik
DC 24 V (fotosilma 
ühendusklemm)
GND = rd (keti/siini 
ühendusklemm))
max 100 mA (max 
500 mA, kui ühendatud on 
max 3 W LED-hoiatustuli 
või pole ühtki ühendatud 
hoiatustuld)

11 Ühenduspesa Lumi+, valge, 2-pooluseline
GND

+24V
Li

gh
t gn rt

+ -

GND

+24V

gn rt
+ -

Light
Lisavalgustus

12 Ühendusklemm, 8-pooluseline

W
L

24
V

/1
A

S
ig

na
l
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G
N

D

+2
4V

O

1
2

W
L

24
V

/1
A

S
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C
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M

G
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D
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4V

al1
2O

1
2 Nupp, 2-pooluseline

Potentsiaalivaba

W
L

24
V

/1
A
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na
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C
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G
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D

+2
4V

O

1
2O

1
2

S
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C
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G
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D

+2
4V

al1
2 Hoiatustuli, 

2-pooluseline
DC 24 V, max 25 W

W
L

24
V

/1
A

S
ig
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l
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O

M

G
N

D

+2
4V

O

1
2

W
L

24
V

/1
AO

1
2

G
N

D

+2
4V

2-juhtmeline fotosilm, 
2-pooluseline
Suvaline poolus

või nupp 2, osaline 
avamine

W
L

24
V

/1
A

S
ig

na
l

C
O

M

G
N

D

+2
4V

O

1
2

W
L

24
V

/1
AO

1
2 4-juhtmeline fotosilm, 

4-pooluseline
DC 24 V, 100 mA 
(reguleeritud)

Omadused võivad olenevalt tüübist erineda. Seetõttu võib 
lisatarvikute kasutamine erineda.
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11. Lakke paigaldatava juhtploki ühendused ja erifunktsioonid

 HOIATUS!
Muljumis- ja lõikevigastuste oht!
Ust saab juhtida lülitiga.
Inimesed, kes ust ei näe ja viibivad 
mehaaniliste osade või sulguvate servade 
liikumispiirkonnas, võivad saada muljumis- ja 
lõikevigastusi.
 ` Nupud või muud juhtimisseadmed tohib 
paigaldada ainult ukse nähtavusse.

 ` Kasutage nuppe või muid juhtimisseadmeid 
ainult siis, kui ukse liikumine on teile nähtav.

 ` Te peate jälgima ohupiirkondi ukse kogu 
liikumise ajal.

 ` Alati jälgige liikuvat ust.
 ` Ärge lubage inimesi ega loomi ukse 
liikumisalasse.

 ` Avatud ukse alla ei tohi kunagi seisma jääda.

 HOIATUS!
Oht kuumade pindade tõttu!
Sagedase kasutamise järel võivad mootorkelgu 
või juhtploki osad minna kuumaks. Kui kaitse-
kate on maha võetud ja puutuda kuumi osasid, 
võivad need tekitada põletusi.
 ` Laske ajamil jahtuda, enne kui eemaldate 
kaitsekatte.

MÄRKUS
• Ärge paigaldage juhtimiskaablit kunagi mööda 

voolukaablit, see võib häirida juhtploki tööd. Jälgige 
juhtimiskaabli pikkust ja paigaldage see kindlalt.

• DIP-lüliti seadistamiseks ei tohi kasutada metalleset, 
sest see võib kahjustada DIP-lülitit või trükkplaati.
DIP-lüliti seadistamiseks tuleb kasutada sobivat 
tööriista, nt lapikut, kitsast plasteset.

TEAVE
• Juhtplokk tuvastab lühise keti ja siini vahel ja 

seiskab sel juhul ajami. Kui lühis on kõrvaldatud, 
töötab ajam jälle normaalselt.

• Fikseeritud juhtpult või reguleerimisseadmed 
tuleb paigaldada ukse nähtavusse ja min 1,5 m 
kõrgusele.

• Toitekaabel on umbes 1,2 m pikkune.
• Ühendatud tarvikute kaablite pikkus on max 30 m.

11.3  Lakke paigaldatava juhtploki DIP-lüliti 
seadistus

Lakke paigaldataval juhtplokil olevate DIP-lülititega saab 
seadistada erifunktsioone. Vaikimisi on kõik DIP-lülitid 
asendis OFF (VÄLJAS).

Lakke 
paigaldatava 

juhtploki 
DIP-lüliti ON OFF

1 ON

1 2 3 4

• Lisa-trükkplaat 
Conex

•  T1 määrab 
asendi 
"Uks LAHTI"

•  T2 määrab 
asendi 
"Uks KINNI"

• Lisa-trükkplaat 
Conex

• T1 impulsi 
järjekord

•  T2 valgus-
tusfunktsioon / 
osaline avamine

2
ON

1 2 3 4

• Relee (MUFU) 
tõmbab kinni,  
kui uks liigub 
ja kui uks on 
avatud*

• Relee (MUFU) 
valgustusfunkt-
sioon

3
ON

1 2 3 4

• Kogu süsteemi 
alaline toide 
aktiveeritud

• Energiasäästure-
žiim aktiveeritud

4
ON

1 2 3 4

• COM ja Signal 
kui lüliti sisend  
(osaline 
avamine)  
aktiveeritud

• COM ja Signal 
kui fotosilma 
kaitsekontakt 
aktiveeritud

* Nt: ukse olekunäidiku korral

11.4  lüliti 2 – osaline avamine
Vajaduse korral saab osalise avamise funktsiooni 
juhtimiseks ühendada täiendava lüliti. Lüliti 2 (osaline 
avamine) kasutamise korral ei saa fotosilma ühendada. 
Automaatse sulgemise režiimi ei saa sel juhul kasutada. 
Pärast lüliti paigaldamist tuleb lakke paigaldatav juhtplokk 
ja mootorkelk vastavalt seadistada.

MÄRKUS
• Kui aku on paigaldatud, on see trükkplaadiga 

ühendatud. Võtke kaitsekate ettevaatlikult maha ja 
lahutage ühendused, et vältida lakke paigaldatava 
juhtploki kahjustamist.
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11. Lakke paigaldatava juhtploki ühendused ja erifunktsioonid

Lüliti paigaldamine
1. Valige potentsiaalivaba lüliti paigaldamiseks sobiv 

koht vähemalt 1,5 m kõrgusel.
2. Paigaldage lüliti.
3. Kinnitage lüliti kaabel kuni lakke paigaldatava 

juhtplokini kindlalt ja kaitske paigast nihkumise eest.
Lülitikaabli paigaldamine ja lakke paigaldatava 
juhtploki paigaldamine
1. Lahutage ajami võrgutoide.

Kontrollige, et ajam pole pingestatud.
2. Keerake lakke paigaldatava juhtploki kaitsekatte 

kruvid lahti, vt peatükki "7.2 Lakke paigaldatava 
juhtploki kaitsekate".

3. Kui kasutatakse akut, tuleb aku samuti lahutada, 
vt peatükki "11.10 Aku paigaldamine ja 
eemaldamine".

4. Eemaldage kaitsekate.
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V

/1
AO

1
2

G
N

D

+2
4V

WL

ON

1 2 3 4
WL

Joonis 5 Joonis 6
5. Ühendage lüliti 2 kaabel COMi ja Signali 

ühendusklemmiga.
 ⇒ Lüliti 2 on ühendatud.

6. Pange seinapaneelil DIP-lüliti 4 asendisse "ON".
7. Pange lüliti ja vajadusel aku kaabel sisse.
8. Sulgege seinapaneel vastupidises järjekorras 

toimides, vt peatükke "11.10 Aku paigaldamine 
ja eemaldamine" ja "7.2 Lakke paigaldatava 
juhtploki kaitsekate".

9. Ühendage ajam võrgutoitega.
Kontrollige vooluvarustust.

Mootorkelgu seadistamine
Osalise avamise muutmiseks vt peatükki "10.18 Osalise 
avamise seadistamine" või "10.19 Osalise avamise 
kustutamine".

11.5  Fotosilm ja raami fotosilm
 SOMMER saab juhtplokiga valikuliselt ühendada 
2-suunalise fotosilma või 4-suunalise fotosilma. Juhtplokk 
tuvastab automaatselt, millise variandiga on tegu, ja 
häälestub selle järgi. Fotosilm on soovitatav paigaldada 
kuni 300 mm kõrgusele.
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Joonis. Ühendusklemm 2-suunalisele fotosilmale
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Joonis. Ühendusklemm 4-suunalisele fotosilmale

TEAVE
• Kui fotosilm ühendatakse programmeeritud 

süsteemiga tagantjärele, tuleb juhtplokk 
lähtestada.

• Kasutuselevõtu ajal ei tohi inimesed ega esemed 
raami fotosilma kiirt katkestada.

• Kui uksel kasutatakse raami fotosilma, liigutage 
uks keskmisesse asendisse.

Raami fotosilm
1. Paigaldage fotosilm raami sisse, vt eraldi juhendit 

"Raami fotosilm".
2. Joondage raami fotosilm ja ühendage lakke 

paigaldatava juhtplokiga.
3. Kasutuselevõtuks toimige peatükis "9. Kasutuselevõtt" 

kirjeldatud viisil. 
 ⇒ Kui uks möödub raami fotosilmast, väheneb 
ajamivalgustuse valgustugevus.
Kui valgustugevus ei vähene, tuleb raami fotosilm 
uuesti joondada ja juhtplokk lähtestada.

 ⇒ Kasutuselevõtu ajal tuvastab ajam raami fotosilma 
täpse asendi, et see harilikus režiimis veidi enne 
ukseni jõudmist blokeerida.

4. Kontrollige raami fotosilma toimimist.
Vajadusel korrake protseduuri.
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11.6  Seinale kinnitatav juhtseade
Seinale kinnitatav juhtseade pakub lisafunktsioone. 
Nii saab näiteks aktiveerida liikumiskäskluse, lülitada 
valgustust eraldi sisse ja välja või blokeerida ajamit. 
Ühendusel on valestiühendamise eest kaitstud 
2-juhtmeline siin.
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Joonis. Nupu ühendus

Seinale kinnitatava juhtseadme paigaldamine
Paigaldamisjuhised leiate eraldi kasutusjuhendist 
"Seinale kinnitatav juhtseade".
1. Seinale kinnitatava juhtseadme paigaldamiseks tuleb 

täita järgmised tingimused:
• teine eraldi juurdepääs,
• sobiv asukoht, vähemalt 1,5 m kõrgusel.
2. Paigaldage seinale kinnitatav juhtseade.
3. Kinnitage seinale kinnitatava juhtseadme kaabel 

kuni lakke paigaldatava juhtplokini kindlalt ja kaitske 
paigast nihkumise eest.

4. Ühendage seinale kinnitatav juhtseade nupu 
ühenduse külge.

5. Energiasäästurežiim tuleb inaktiveerida. Seadke selleks 
lakke paigaldatava juhtpuldi DIP-lüliti 3 asendisse "ON" 
(SEES).

1

3

2

Joonis. Seinale kinnitatav juhtseade

Klahvide funktsioonid
• (1) Ukse avamine, peatamine ja sulgemine
• (2) Valgustuse sisse- ja väljalülitamine
• (3) Ajami blokeerimine ja blokeeringu tühistamine
Ukse avamine, sulgemine ja peatamine
1. Vajutage avamiseks ja sulgemiseks nuppu (1).

 ⇒ Olenevalt lähteolukorrast uks avaneb või sulgub.
2. Vajutage avamise või sulgemise ajal nuppu (1).

 ⇒ Värav peatub.
3. Vajutage uuesti nuppu (1).

 ⇒ Uks liigub vastavasse lähteasendisse.
Valgustuse sisse- ja väljalülitamine
Nupp (2) põleb roheliselt, kui seinale kinnitatav juhtseade 
on tööks valmis ja ajam pole blokeeritud.
1. Vajutage nuppu (2).

 ⇒ Ajami valgustuse sisselülitamine.
2. Kui vajutada uuesti nuppu (2), saab ajami valgustuse 

taas välja lülitada.
 ⇒ Ajami valgustus välja.

Ajami liikumise ajal ei saa valgustust välja lülitada.
Ajami blokeerimine ja blokeeringu tühistamine
Soovimatut juurdepääsu saab tõkestada ajami 
blokeerimisega. Näiteks äraoleku korral või 
kaugjuhtimispuldist tahtmatu sisselülitamise 
takistamiseks.
Tehases on blokeerimisnupp seadistatud tõkestama 
järgmiste funktsioonide aktiveerimist:
• raadioside (kaugjuhtimispult),
• õhutusfunktsioon Senso,
• juhtimisseade (kaabliga ühendatud väline nupp).
Blokeerimine
Seinale kinnitatava juhtseadme nupp (2) põleb roheliselt, 
kui ajam pole blokeeritud. Nupp (2) põleb punaselt, kui 
seinale kinnitatav juhtseade on ajami blokeerinud. Kui uks 
oli veel avatud, saab selle sulgeda kaugjuhtimispuldiga. 
Alles siis on kõik ajami funktsioonid blokeeritud.
1. Hoidke nuppu (3) suletud ukse korral vähemalt 

5 sekundit all.
 ⇒ Nupp (2) vilgub roheliselt.
 ⇒ 5 sekundi möödudes hakkab nupp (2) punaselt 
põlema.

 ⇒ Blokeerimisfunktsioon on aktiivne.
 ⇒ Kõik ajami funktsioonid on blokeeritud.

Blokeeringu tühistamine
1. Hoidke nuppu (3) vähemalt 5 sekundit all.

 ⇒ Nupp (2) vilgub punaselt.
 ⇒ Nupp (2) põleb roheliselt.
 ⇒ Blokeerimisfunktsioon on tühistatud.
 ⇒ Kõik ajami funktsioonid on taas aktiveeritud.

11.7  Conex
Tarvikuga Conex saab ühendada kaks kaabliga 
ühendatud väilst nuppu ühendusse KEYPAD. Lakke 
paigaldatava juhpuldi DIP-lülitiga 1 saab seadistada 
väliste nuppude funktsiooni. DIP-lüliti 1 on tehases 
seatud asendisse "OFF" (väljas).

KEYPAD

1
44

1

Joonis. Ühendus KEYPAD
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Tarvik Conex ühendatakse lakke paigaldatava juhtploki 
ühenduspessa KEYPAD, vt eraldi juhendit "Conex".

Lakke 
paigaldatava 

juhtploki 
DIP-lüliti ON OFF

1
ON

1 2 3 4

• Lisa-trükkplaat 
Conex

• T1 määrab 
asendi 
"Uks LAHTI"

• T2 määrab 
asendi 
"Uks KINNI"

• Lisa-trükkplaat 
Conex

• T1 impulsi 
järjekord

• T2 valgus-
tusfunktsioon / 
osaline avamine

11.8  Output OC
Tarvikuga Output OC (väljund Open collektor) saab 
näidata ukse olekut (uks suletud / uks avatud). Pange 
selleks lakke paigaldatava juhtpuldi DIP-lüliti 2 asendisse 
"ON" (SEES).

KEYPAD

1
4

KEYPAD

Joonis. Output OC relee ühenduspesa
Tarvik Output OC ühendatakse lakke paigaldatava 
juhtpuldi relee ühenduspessa, vt eraldi kasutusjuhendit 
"Output OC". 

11.9  Relee
Tarvikuga relee saab juhtida välisvalgustust, nt garaaži- 
või õuevalgustus või ukse olekunäitu (uks suletud / uks 
avatud). Funktsioon sõltub DIP-lüliti seadistusest. Vt ka 
peatükki "11.3 Lakke paigaldatava juhtploki DIP-lüliti 
seadistus".

KEYPAD

1
4

KEYPAD

Joonis. Ühenduspesa relee
Relee ühendatakse lakke paigaldatava juhtpuldi 
ühenduspessa relee, vt eraldi kasutusjuhendit "Relee".

11.10  Aku paigaldamine ja eemaldamine
Voolukatkestuse korral jätkub akust 12 tunni jooksul 
umbes 5 tsükli jaoks. Akut saab uuesti täis laadida ainult 
piiratud arv tsüklikordi. See oleneb kasutusest ja sätetest. 
Ajami kasutuselevõtuks on vaja võrgutoidet. Akut tohib 
paigaldada, kontrollida ja vahetada ainult kvalifitseeritud 
elektrik. Vt peatükki "7.1 Mootorkelgu kaitsekate". 
Järgige aku enda paigaldus- ja kasutusjuhendis olevaid 
juhiseid.

MÄRKUS
• Kui aku on paigaldatud, on see trükkplaadiga 

ühendatud. Võtke kaitsekate ettevaatlikult maha ja 
lahutage ühendused, et vältida lakke paigaldatava 
juhtploki kahjustamist.

Aku paigaldamine
1. Lahutage ajami võrgutoide.

Kontrollige, et ajam pole pingestatud.

Joonis 2
2. Keerake lakke paigaldatava juhtploki kaitsekatte 

kruvid lahti ja võtke see maha.

ACCU

3 43 4

Joonis 3
3. Pange aku ettenähtud kohta kaitsekattes ja ühendage 

aku pistik trükkplaadi ühenduspessa ACCU.
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Joonis 4.
4. Kruvige kaitsekate uuesti kinni.
5. Kleepige korpuse välisküljele hästi nähtavasse kohta 

kleebis "ACCU INSIDE".
6. Ühendage ajam võrgutoitega.

Kontrollige vooluvarustust.
Akupaketi mahavõtmine
Aku mahavõtmiseks toimige vastupidises järjekorras, 
vt peatüki "11.10 Aku paigaldamine ja eemaldamine" 
lõiku "Aku paigaldamine".

 HOIATUS!
Kahjulike ainete põhjustatud oht!
Akude, patareide või komponentide nõuetele 
mittevastav hoidmine, kasutamine või 
utiliseerimine ohustab inimeste ja loomade 
tervist. See võib põhjustada raskeid või 
eluohtlikke vigastusi.
 ` Akusid ja patareisid tuleb hoida selliselt, 
et need ei satuks laste ega loomade kätte.

 ` Akusid ja patareisid tuleb kaitsta keemilise, 
mehaanilise ja termilise mõju eest.

 ` Vanu akusid ja patareisid ei tohi uuesti 
laadida.

 ` Ajami osi, vanu akusid ja patareisid ei tohi 
visata olmeprügi hulka. Utiliseerige need 
nõuetekohaselt.

MÄRKUS
• Keskkonnakahjustuste vältimiseks käidelge kõiki 

komponente kohalike ja riiklike nõuete kohaselt.

TEAVE
• Ajami kasutuseltvõetud komponente, vanu 

akusid ja vanu patareisid ei tohi visata 
tavaprügisse. Utiliseerige kasutuseltvõetud 
komponendid, vanad akud ja vanad patareid 
nõuetekohaselt. Järgige vastavasisulisi 
kohalikke ja riiklikke nõudeid.

11. Lakke paigaldatava juhtploki ühendused ja erifunktsioonid
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12.  Funktsioonide kontroll ja lõppkontroll

12.1  Takistuse tuvastamise kontrollimine
Pärast ajami kasutuselevõtmist tuleb jõumõõteseadmega 
mõõta ajami jõuseadistust ja kontrollida takistuse 
tuvastamise võimekust. Järgige eriti järgmisi 
hoiatusjuhiseid.

 HOIATUS!
Oht väljaulatuvate osade tõttu!
Osad ei tohi ulatuda avalikele kõnniteedele ega 
tänavatele. Sama kehtib ka ukse liikumise ajal. 
Tagajärjeks võivad olla inimeste ja loomade 
rasked vigastused.
 ` Jälgige, et ükski osa ei ulatuks avalikele 
kõnniteedele ega tänavatele.

Sissetõmbamisoht!
Lubamatult suure jõuseadistuse korral võib 
uks sisseliikumispiirkonnas inimesi või loomi 
haarata ja kaasa tõmmata. See võib tekitada 
raskeid või eluohtlikke vigastusi.
 ` Jõuseadistus mõjutab ohutust ja selle töö 
peab tegema kvalifitseeritud spetsialist.

 ` Jõuseadistuse kontrollimine ja vajaduse 
korral reguleerimine on lubatud ainult ülima 
hoolsuse korral.

 ` Kontrollige jõuseadistust iga kuu.
Vahelejäämisest põhjustatud oht!
Lubamatult suure jõuseadistuse korral võib 
inimene või loom ukse sisseliikumispiirkonnas 
vahele jääda. See võib tekitada raskeid või 
eluohtlikke vigastusi.
 ` Kontrollige jõukatkestust iga kuu, vajadusel 
kasutage seadistamiseks põrandal olevat 
40 mm kõrgust objekti.

Muljumis- ja lõikevigastuste oht!
Kui inimesed või loomad on ukse 
liikumispiirkonnas, võivad ukse mehaanilised 
osad ja sulguvad servad tekitada muljumis- ja 
lõikevigastusi.
 ` Arvestage, et madalamal kui 40 mm 
jõukatkestust ei toimu.

 ` Kontrollige takistuste tuvastust iga kuu 40 mm 
kõrguse objektga.

 ` Käitage ajamit ainult siis, kui teil on uksega 
otsene silmside.

 ` Te peate jälgima ohupiirkondi ukse kogu 
liikumise ajal.

 ` Alati jälgige liikuvat ust.
 ` Ärge lubage inimesi ega loomi ukse 
liikumisalasse.

 ` Äre pange kätt liikuva ukse või muude 
liikuvate osade juurde. Eriti ei tohi haarata 
liikuvast tõukurhoovast.

 ` Sel ajal, kui mootorkelk läbib siini, ei tohi kätt 
panna laekinnituse lähedusse.

 ` Sõitke läbi ukseava alles siis, kui uks on 
täielikult avatud.

 ` Avatud ukse alla ei tohi kunagi seisma jääda.

MÄRKUS
• Seoses töökoormuse väljalülitamisega tuleb järgida 

riiklikke norme, määrusi ja eeskirju.
• Ajami kahjustamise vältimiseks tuleb takistuse 

tuvastust katsetada kord kuus.

TEAVE
• Pärast ajami paigaldamist peab ajami 

paigalduse eest vastutav isik koostama 
vastavalt masinadirektiivile 2006/42/EÜ 
EÜ-vastavuskinnituse uksesüsteemi kohta ning 
paigaldama CE-märgise ja andmesildi. 
Need dokumendid, samuti ajami paigaldus- 
ja kasutusjuhend, tuleb anda kasutajale.
See kehtib ka hilisema paigalduse korral käsitsi 
käitatavale uksele.

• Tagastus: takistuse vastu põrgates jääb ajam 
seisma ja liigub siis veidi vastassuunas, 
et takistust vabastada.
Automaatsulgumise funktsiooniga avaneb uks 
takistuse tuvastamisel täielikult.

Pärast jõuseadistuse, takistuste tuvastamise ja 
funktsioonide edukat kontrollimist peab kvalifitseeritud 
spetsialist väljastama EÜ vastavustunnistuse ning 
paigaldama uksesüsteemile CE-tähise ja tüübisildi.



49

12. Funktsioonide kontroll / lõppkontroll

Kui inimesel on võimalik (horisontaalselt või vertikaalselt 
liikuva) uksega kaasa sõita, siis tuleb kontrollida, kas ajam 
jõuab inimest üles tõsta. Kui uksel on 20 kg koormus, 
peab ajam liikuma tagasi suunas "uks LAHTI". Koormus 
kinnitatakse ukse alumise serva keskkohta. See kehtib 
uste kohta, mille ava on suurem kui 50 mm.
Uks peab suunas "Uks KINNI" liikumise korral liikuma 
tagasi, kui see põrkab vastu põrandal asuvat 40 mm 
kõrgust takistust.
1. Avage uks ajamiga.
2. Asetage ukse keskkohta 40 mm kõrgune ese.

40 mm

Joonis. Näide: Takistuse tuvastamine sektsioonukse puhul
3. Sulgege uks ajamiga.

 ⇒ Kui uks põrkab vastu takistust, peab ajam kohe 
tagasi liikuma.

 ⇒ Kaugjuhtimispuldist saadud impulsi peale avab 
ajam ukse täielikult.

 ⇒ Kui ajam ei liigu tagasi, tuleb asend lähtestada, 
vt peatükki "10.13 Lähtestamine". Asend ja jõud 
tuleb uuesti programmeerida.

4. Avariiavamissüsteemi toimimist tuleb eriti kontrollida 
lõppasendis "Uks KINNI", ja vajaduse korral 
ka väljast. Ust peab saama avada, vt peatükki 
"13.7 Avariiavamissüsteemi talitlus".

12.2  Värava üleandmine
Käitajale üleandmist puudutava olulise teabe leiate 
peatüki "1.10 Töötajate kvalifikatsioon", lõigust 
"Käitaja juhendamine ja dokumentide üleandmine".
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13.  Kasutamine

13.1  Olulised märkused ja teave
Järgige eriti allolevaid hoiatusjuhiseid ja samuti 
hoiatusjuhiseid peatükkides "14. Hooldus ja korrashoid" 
ja "15. Tõrgete kõrvaldamine".

 OHT!
Oht eiramise korral!
Hoiatusjuhiste eiramise korral on tagajärjeks 
rasked või eluohtlikud vigastused.
 ` Järgige kõiki hoiatusjuhiseid.

 HOIATUS!
Oht valesti seadistatud või remonti vajava 
ajami kasutamise korral!
Valesti seadistatud või remonti vajava ajami 
kasutamise korral on tagajärjeks rasked või 
eluohtlikud vigastused.
 ` Ajamit tohib kasutada ainult ettenähtud 
seadetega ja nõuetekohases seisukorras.

 ` Tõrked tuleb lasta viivitamatult spetsialistil 
kõrvaldada.

Oht kukkuvate ukseosade tõttu!
Avariiavamisfunktsiooni rakendamisel võib uks 
kontrollimatult liikuda,
• kui vedrud on nõrgad või katkenud või
• kui uks ei ole optimaalselt tasakaalustatud.
Oht kukkuvate osade tõttu. See võib tekitada 
raskeid või eluohtlikke vigastusi.
 ` Kontrollige regulaarselt ukse 
tasakaalustatust.

 ` Jälgige avariiavamisfunktsiooni rakendamisel 
ukse liikumist.

 ` Hoiduge ukse liikumispiirkonnast ohutusse 
kaugusesse.

 ` Ärge lubage inimesi ega loomi ukse 
liikumisalasse.

Sissetõmbamisoht!
Ukse sisseliikumispiirkonnas võib uks inimesi 
või loomi haarata ja kaasa tõmmata. See võib 
tekitada raskeid või eluohtlikke vigastusi.
 ` Hoidke liikuvast uksest ohutusse kaugusesse.

Muljumis- ja lõikevigastuste oht!
Kui inimesed või loomad on ukse 
liikumispiirkonnas, võivad ukse mehaanilised 
osad ja sulguvad servad tekitada muljumis- ja 
lõikevigastusi.
 ` Käitage ajamit ainult siis, kui teil on uksega 
otsene silmside.

 ` Te peate jälgima ohupiirkondi ukse kogu 
liikumise ajal.

 ` Alati jälgige liikuvat ust.
 ` Ärge lubage inimesi ega loomi ukse 
liikumisalasse.

 ` Äre pange kätt liikuva ukse või muude 
liikuvate osade juurde. Eriti ei tohi haarata 
liikuvast tõukurhoovast.

 ` Sel ajal, kui mootorkelk läbib siini, ei tohi kätt 
panna laekinnituse lähedusse.

 ` Sõitke läbi ukseava alles siis, kui uks on 
täielikult avatud.

 ` Avatud ukse alla ei tohi kunagi seisma jääda.
Oht valguskiirguse tõttu!
Pikemat aega lähedalt otse LED-lampi 
vaatamine võib pimestada. See võib 
piirata lühikeseks ajaks olulisel määral 
nägemisvõimet. See võib omakorda põhjustada 
raskeid või eluohtlikke õnnetusi.
 ` Ärge vaadake kunagi otse LED-lampi.

MÄRKUS
• Valesti tasakaalustatud uks võib ajamit kahjustada.

 ─ Uks peab olema stabiilne.
 ─ Uks ei tohi avamisel või sulgemisel läbi painduda, 
väänduda ega deformeeruda.

 ─ Uks peab siinides kergelt liikuma.
Vead tuleb lasta kvalifitseeritud spetsialistil viivitamatult 
kõrvaldada.

• Ukse liikumispiirkonnas olevad esemed võivad jääda 
ukse vahele ja viga saada.
Ukse liikumispiirkonnas ei tohi olla ühtegi eset.

13.2  Käitajale üleandmine
Käitajale üleandmist puudutava olulise teabe leiate 
peatükist "1.11 Käitajale suunatud teave".

TEAVE
• Hoidke seda paigaldus- ja kasutusjuhendit alati 

ja ligipääsetavalt kasutuskohas.
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13. Kasutamine

Nupp 4 (CH 4)

STOP

Joonis. Impulsside järjekord määratletud sulgemise jaoks

13.4  Takistuse tuvastamine
Takistuse tuvastamisel ajam seiskub ja liigub veidi tagasi. 
See kaitseb inimesi vigastuste ja esemeid kahjustuste eest. 
Olenevalt seadistusest avaneb uks osaliselt või täielikult. 
Osaline tagasiliikumine on tehases eelseadistatud.

TEAVE
• Tagastus: Takistuse vastu põrgates jääb ajam 

seisma. Seejärel liigub uks veidi vastassuunas, 
et takistus vabastada.
Automaatsulgumise funktsiooniga avaneb uks 
täielikult.

Takistusi tuvastavad järgmised turvaseadmed:
• fotosilm (kaitseb esemeid)
• kaitsekontaktid (inimeste kaitse)
• ajami jõukatkestus (inimeste kaitse)
Vt ka peatükki "14. Hooldus ja korrashoid".

13.5  Energiasäästurežiim
Energia säästmiseks lülitub ajami juhtplokk 
energiasäästurežiimi. Tehases eelseadistatud ja 
muutmatu aeg juhtploki energiasäästurežiimi lülitamiseks 
on 20 sekundit. Ühendatud tarvikud inaktiveeritakse ja 
need aktiveeritakse siis, kui tuleb järgmine käsk lüliti või 
kaugjuhtimispuldi kaudu. Ühendatud tarvikud on muu 
hulgas: fotosilm, kaitsekontakt ja välised 
raadiovastuvõtjad.
Kuna väliseid raadiovastuvõtjaid ei varustata 
energiasäästurežiimis vooluga, ei saa võtta vastu 
kaugjuhtimispuldi käske ja neid ajamile edasi anda. Kogu 
süsteemi alalise toite saab aktiveerida DIP-lülitiga 3 "ON" 
(SEES). Sel juhul on energiasäästurežiim inaktiveeritud.

13.3  Ukse liikumise töörežiimid

 HOIATUS!
Muljumis- ja lõikevigastuste oht!
Ust saab juhtida lülitiga või muude 
juhtimisseadmetega.
Inimesed, kes ust ei näe ja viibivad mehaaniliste 
osade või sulguvate servade liikumispiirkonnas, 
võivad saada muljumis- ja lõikevigastusi.
 ` Nuppe või muid juhtimisseadmeid tohite 
kasutada ainult siis, kui ukse liikumist saab 
jälgida.

 ` Ärge lubage inimesi ega loomi ukse 
liikumisalasse.

 ` Ärge jääge avatud ukse alla seisma.

Kõikide nuppude funktsioonid saab vabalt programmeerida.
Nupp 1 (CH 1)

STOP STOP

Joonis. Impulsside järjekord: uks LAHTI, uks jääb seisma, 
uks KINNI, uks jääb seisma
Nupp 2 (CH 2)

Joonis. Impulsside järjekord
Osalise avamise jaoks: DIP-lüliti 2 on asendis "ON" (sees).
Valgustusfunktsioon: DIP-lüliti 2 on asendis "OFF" (väljas).

Nupp 3 (CH 3)

STOP

Joonis. Impulsside järjekord määratletud avamise jaoks
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13. Kasutamine

Lakke 
paigaldatava 

juhtploki 
DIP-lüliti ON OFF

3
ON

1 2 3 4

• Kogu süsteemi 
alaline toide 
aktiveeritud

• Energiasäästurežiim 
aktiveeritud

13.6  Voolukatkestuse korral
Voolukatkestuse korral jäävad programmeeritud 
jõuväärtused ja ajami lõppasendid salvestatuks. 
Toitepinge taastumisel on ajami esimene liikumine 
pärast impulsi saamist alati "Uks LAHTI". Uks liigub 
täielikult lõppasendisse "Uks LAHTI".
Järgige ka avariiavamissüsteemi juhiseid peatükkides 
"11.10 Aku paigaldamine ja eemaldamine" ja 
"13.7 Avariiavamissüsteemi talitlus".

13.7  Avariiavamissüsteemi talitlus
Voolukatkestuse korral saab ukse avariiavamissüsteemiga 
käsitsi avada või sulgeda. Järgige eriti järgmisi 
hoiatusjuhiseid.

 HOIATUS!
Inimeste kinnijäämise oht!
Inimesed võivad jääda garaaži kinni. Kui 
inimesed ei saa välja, võivad tagajärjeks olla 
rasked või eluohtlikud vigastused.
 ` Kontrollige iga kuu avariiavamissüsteemi 
talitlust, eriti seestpoolt lõppasendis "Uks 
KINNI", ja vajaduse korral ka väljastpoolt.

 ` Tõrked tuleb lasta viivitamatult spetsialistil 
kõrvaldada.

 HOIATUS!
Oht kukkuvate ukseosade tõttu!
Avariiavamissüsteemi rakendamise korral 
võib uks nõrkade või purunenud vedrude 
tõttu ootamatult kiiresti sulguda. See võib 
põhjustada raskeid või eluohtlikke vigastusi.
 ` Avariiavamissüsteemi tuleks kasutada ainult 
suletud ukse korral.

 ` Avatud ukse korral tuleks avariiavamissüsteemi 
kasutada ülimalt ettevaatlikult.

 ` Ärge lubage inimesi ega loomi ukse 
liikumisalasse.

MÄRKUS
• Avariiavamine on mõeldud ukse avamiseks ja 

sulgemiseks ainult hädaolukorras. Avariiavamine 
ei sobi ukse harilikuks avamiseks ja sulgemiseks. 
See võib kahjustada ajamit või ust.
Avariiavamist on lubatud kasutada ainult 
hädaolukordades, nt voolukatkestuse puhul.

• Avariiavamisel võib uks vedru katkemisel või vale 
tasakaalustamise tagajärjel iseenesest avaneda või 
üllatavalt kiirelt sulguda.
Tagajärjeks võivad olla uksesüsteemi kahjustused.

• Viige pärast ajami uuestilukustumist uks lõppasendisse 
"Uks LAHTI". Vastasel korral liigutakse liiga tugevalt 
vastu liuglülitit.

• Ukse liikumispiirkonnas olevad esemed võivad jääda 
ukse vahele ja viga saada. Ukse liikumispiirkonnas ei 
tohi olla ühtegi eset.

TEAVE
• Avariiavamissüsteemi toimimist tuleb eriti 

kontrollida lõppasendis "Uks KINNI", vajaduse 
korral ka väljastpoolt. Ust peab saama avada.

• Ukse saab vabastada ja lukustada igas ukse 
asendis.

• Avariiavamissüsteemi peab saama igas vajalikus 
asendis hõlpsasti käitada.

1. Lahutage ajami võrgutoide.
Kontrollige, et ajam pole pingestatud.

“clic”

Joonis 1 Joonis 2
2. Tõmmake üks kord avariiavamistrossi.

 ⇒ Mootorkelk on vabastatud.
 ⇒ Ust saab käsitsi liigutada.

3. Tõmmake veel üks kord avariiavamistrossi.
 ⇒ Mootorkelk on lukustatud.
 ⇒ Ust saab liigutada ainult ajamiga.

4. Ühendage ajam võrgutoitega. 
Kontrollige vooluvarustust.

5. Andke ajamile mõni käsklus.
 ⇒ Pärast voolukatkestust on ajami esimene impulss 
alati suunas "Uks LAHTI".

 ⇒ Ajam peab liikuma täielikult lõppasendisse 
"Uks LAHTI".
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14.  Hooldus ja korrashoid

14.1  Olulised märkused ja teave
Ajamit tuleb järgmiste juhiste järgi regulaarselt hooldada. 
See tagab ohutu kasutamise ja ajami pika eluea. Järgige 
eriti järgmisi hoiatusjuhiseid.

 OHT!
Oht eiramise korral!
Hoiatusjuhiste eiramise korral on tagajärjeks 
rasked või eluohtlikud vigastused.
 ` Järgige kõiki hoiatusjuhiseid.

Oht elektrivoolu tõttu!
Elektrit juhtivate osade puudutamisel saab 
ohtliku elektrilöögi. Tagajärjeks on elektrilöök, 
põletused või surmav elektrilöök.
 ` Elektriliste osade juures tohib töötada ainult 
kvalifitseeritud elektrik.

 ` Enne ajamiga seotud töid (sh lisatarvikute 
ühendamine) tuleb ajami toide lahutada.

 ` Kui aku on ühendatud, lahutage see juhtplokist.
 ` Kontrollige, et ajam poleks pingestatud.
 ` Välistage ajami uuesti sisselülitamine.

 HOIATUS!
Allakukkumisoht!
Ebakindlad või defektsed redelid võivad ümber 
kukkuda ja põhjustada eluohtliku või raske 
õnnetuse.
 ` Kasutage ainult libisemiskindlat ja stabiilset 
redelit.

 ` Tagage redeli stabiilsus.
Inimeste kinnijäämise oht!
Inimesed võivad jääda garaaži kinni. Kui 
inimesed ei saa välja, võivad tagajärjeks olla 
rasked või eluohtlikud vigastused.
 ` Kontrollige iga kuu avariiavamissüsteemi 
talitlust, eriti seestpoolt lõppasendis "Uks 
KINNI", ja vajaduse korral ka väljastpoolt.

 ` Tõrked tuleb lasta viivitamatult spetsialistil 
kõrvaldada.

Oht kukkuvate ukseosade tõttu!
Ukse osad võivad lahti tulla ja alla kukkuda. 
Kui need tabavad inimesi või loomi, võivad 
need tekitada raskeid või eluohtlikke vigastusi.
 ` Alati jälgige liikuvat ust.
 ` Hoidke inimesed ja loomad uksest eemal, 
kuni uks on täielikult avanenud või sulgunud.

Muljumis- ja lõikevigastuste oht!
Kui inimesed või loomad on ukse 
liikumispiirkonnas, võivad ukse mehaanilised 
osad ja sulguvad servad tekitada muljumis- ja 
lõikevigastusi.
 ` Käitage ajamit ainult siis, kui teil on uksega 
otsene silmside.

 ` Te peate jälgima ohupiirkondi ukse kogu 
liikumise ajal.

 ` Alati jälgige liikuvat ust.
 ` Ärge lubage inimesi ega loomi ukse 
liikumisalasse.

 ` Äre pange kätt liikuva ukse või muude 
liikuvate osade juurde. Eriti ei tohi haarata 
liikuvast tõukurhoovast.

 ` Sel ajal, kui mootorkelk läbib siini, ei tohi kätt 
panna laekinnituse lähedusse.

 ` Sõitke läbi ukseava alles siis, kui uks on 
täielikult avatud.

 ` Avatud ukse alla ei tohi kunagi seisma jääda.
Oht kuumade pindade tõttu!
Sagedase kasutamise järel võivad mootorkelgu 
või juhtploki osad minna kuumaks. Kui 
kaitsekate on maha võetud ja puutuda kuumi 
osasid, võivad need tekitada põletusi.
 ` Laske ajamil jahtuda, enne kui eemaldate 
kaitsekatte.

MÄRKUS
• Mootorkelku varustatakse keti ja siini kaudu 

väikepingega. Õli või määrde kasutamine vähendab 
olulisel määral keti, siini ja mootorkelgu juhtivust. 
Ebapiisav elektrikontakt tekitab tõrkeid.
Kett ja siin ei vaja hooldust ja neid ei tohi avada ega 
määrida.

• Ebasobivate puhastusvahendite kasutamise tõttu 
võivad ajami pinnad kahju saada.
Kasutage ajami puhastamiseks ainult niisket kiuvaba 
lappi.
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14. Hooldus ja korrashoid

14.2  Hoolduskava

Kui 
sagedasti?

Mida? Kuidas?

Kord kuus • Avariiavamisnupp • Vt peatükki "13.7 Avariia-
vamissüsteemi talitlus"

• Takistuse 
tuvastuse 
kontrollimine

• Vt peatükki "12.1 Takistuse 
tuvastamise kontrollimine"

• Fotosilma 
kontrollimine

• Katkestage aktiivse 
fotosilma kiir sel ajal, 
kui uks sulgub. Uks peab 
seisma jääma ja natukene 
avanema. Aktiveeritud 
automaatse avamise 
funktsiooni puhul avaneb 
uks täielikult.

• Kui vaja, puhastage 
fotosilma, vt peatükki 
"14.3 Korrashoid"

• Jõukatkestuse 
kontrollimine

• Vt peatükki "12.1 Takistuse 
tuvastamise kontrollimine"

Kord aastas • Ukse ja kõikide 
liikuvate osade 
kontrollimine

• Vastavalt ukse tootja 
juhistele

• Ukse, lae ja 
silluse kruvide 
kontrollimine

• Kontrollige, kas kruvid on 
kõvasti kinni, ja pingutage 
üle, kui vaja

Vastavalt 
vajadusele

• Kett ja siin • Ei vaja hooldust

• Siin • Vt peatükki 
"14.3 Korrashoid"

• Puhastage lakke 
paigaldatava 
juhtploki ja 
mootorkelgu 
korpust.

14.3  Korrashoid
Siini, mootorkelgu ja lakke paigaldatava 
juhtploki puhastamine
1. Lahutage ajami võrgutoide. Aku paigaldatuse korral 

eemaldage lakke paigaldatud juhtploki kaitsekate ja 
võtke aku lakke paigaldatud juhtplokist välja, vt ka 
peatükki "11.10 Aku paigaldamine ja eemaldamine".
Seejärel kontrollige, et ajam pole pingestatud.

2. Puhastage lahtine mustus niiske kiuvaba lapiga:
 ─ mootorkelgult ja lakke paigaldatavalt juhtplokilt,
 ─ siinilt ja siini siseküljelt

3. Kui vaja, paigaldage seejärel aku vastupidises 
järjekorras.
Ühendage ajam taas võrgutoitega. Kontrollige 
vooluvarustust.
 ⇒ Ajamil on toitepinge olemas.

Puhastage fotosilm.

Joonis 1

MÄRKUS
• Ärge muutke puhastamise ajal fotosilma asendit.

1. Puhastage fotosilma korpust ja reflektoreid niiske 
kiuvaba lapiga.
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15.  Tõrgete kõrvaldamine

15.1  Olulised märkused ja teave
Järgige järgmisi peamisi hoiatusjuhiseid.

 OHT!
Oht eiramise korral!
Hoiatusjuhiste eiramise korral on tagajärjeks 
rasked või eluohtlikud vigastused.
 ` Järgige kõiki hoiatusjuhiseid.

Oht elektrivoolu tõttu!
Elektrit juhtivate osade puudutamisel saab 
ohtliku elektrilöögi. Tagajärjeks võib olla 
elektrilöök, põletused või surmav elektrilöök.
 ` Elektriliste osade juures tohib töötada ainult 
kvalifitseeritud elektrik.

 ` Enne tööde alustamist ajami juures tuleb 
lahutada toitepistik.

 ` Kui aku on ühendatud, lahutage see 
juhtplokist.

 ` Kontrollige, et ajam poleks pingestatud.
 ` Välistage ajami uuesti sisselülitamine.

 HOIATUS!
Allakukkumisoht!
Ebakindlad või defektsed redelid võivad ümber 
kukkuda ja põhjustada raske või eluohtliku 
õnnetuse.
 ` Kasutage ainult libisemiskindlat ja stabiilset 
redelit.

 ` Tagage redeli stabiilsus.
Inimeste kinnijäämise oht!
Inimesed võivad jääda garaaži kinni. Kui 
inimesed ei saa välja, võivad tagajärjeks olla 
rasked või eluohtlikud vigastused.
 ` Kontrollige iga kuu avariiavamissüsteemi 
talitlust, eriti seestpoolt lõppasendis "Uks 
KINNI", ja vajaduse korral ka väljastpoolt.

 ` Tõrked tuleb lasta viivitamatult spetsialistil 
kõrvaldada.

Oht kukkuvate osade tõttu!
Ukse osad võivad lahti tulla ja alla kukkuda. 
Need võivad tabada inimesi. Tagajärjeks võivad 
olla rasked vigastused või surm.
 ` Alati jälgige liikuvat ust.
 ` Hoidke inimesed ja loomad uksest eemal, 
kuni uks on täielikult avanenud või sulgunud.

 ` Sõitke läbi ukseava alles siis, kui uks on 
täielikult avatud.

Sissetõmbamisoht!
Ukse liikuvad osad võivad tõmmata sisse 
avarad riided või pikad juuksed.
 ` Hoidke liikuvast uksest ohutusse kaugusesse.
 ` Ärge kandke avaraid riideid.
 ` Kui teil on pikad juuksed, peate kandma 
juuksevõrku.

Muljumis- ja lõikevigastuste oht!
Kui inimesed või loomad on ukse 
liikumispiirkonnas, võivad ukse mehaanilised 
osad ja sulguvad servad tekitada muljumis- ja 
lõikevigastusi.
 ` Käitage ajamit ainult siis, kui teil on uksega 
otsene silmside.

 ` Te peate jälgima ohupiirkondi ukse kogu 
liikumise ajal.

 ` Alati jälgige liikuvat ust.
 ` Ärge lubage inimesi ega loomi ukse 
liikumisalasse.

 ` Äre pange kätt liikuva ukse või muude 
liikuvate osade juurde. Eriti ei tohi haarata 
liikuvast tõukurhoovast.

 ` Sel ajal, kui mootorkelk läbib siini, ei tohi kätt 
panna laekinnituse lähedusse.

 ` Sõitke läbi ukseava alles siis, kui uks on 
täielikult avatud.

 ` Avatud ukse alla ei tohi kunagi seisma jääda.
Oht valguskiirguse tõttu!
Pikemat aega lähedalt otse LED-lampi 
vaatamine võib pimestada. See võib 
piirata lühikeseks ajaks olulisel määral 
nägemisvõimet. See võib omakorda põhjustada 
raskeid või eluohtlikke õnnetusi.
 ` Ärge vaadake kunagi otse LED-lampi.

Oht kuumade pindade tõttu!
Sagedase kasutamise järel võivad mootorkelgu 
või juhtploki osad minna kuumaks. Kui 
kaitsekate on maha võetud ja puutuda kuumi 
osasid, võivad need tekitada põletusi.
 ` Laske ajamil jahtuda, enne kui eemaldate 
kaitsekatte.

MÄRKUS
• Kui ust ei jälgita ja kasutatakse kaugjuhtimist, võivad 

ukse liikumispiirkonnas olevad esemed jääda ukse 
vahele ja viga saada. Ukse liikumispiirkonnas ei tohi 
olla ühtegi eset.

TEAVE
• Juhtplokk tuvastab lühise keti ja siini vahel ja 

seiskab sel juhul ajami.
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15.2  Tõrgete kõrvaldamise 
ettevalmistamine

Allolevad juhised tõrgete kõrvaldamise kohta sisaldavad 
võimalikke probleeme, nende põhjuseid ja teavet nende 
lahendamise kohta. Mõnel juhul on viidatud tegevuse 
täpsema kirjelduse andmiseks muudele peatükkidele ja 
lõikudele. Kui on vaja kvalifitseeritud spetsialisti abi, 
on tehtud sellekohane märkus. Töid elektrisüsteemi 
ja elektrit juhtivate osade juures tohib teha ainult 
kvalifitseeritud elektrik.
1. Lahutage ajami võrgutoide.

Aku paigaldatuse korral võtke juhtploki kaitsekate 
maha ja võtke aku juhtplokist välja, vt peatükke 
"7.2 Lakke paigaldatava juhtploki kaitsekate" ja 
"11.10 Aku paigaldamine ja eemaldamine".
Seejärel kontrollige, et ajam pole pingestatud.

2. Kui vaja, paigaldage pärast ajami juures töötamise 
lõpetamist aku vastupidises järjekorras.

3. Ühendage ajam taas võrgutoitega. Kontrollige 
vooluvarustust.
 ⇒ Ajamil on toitepinge olemas.

15. Tõrgete kõrvaldamine
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15.3  Ajami lampide töörežiimid tavarežiimis ja tõrgete korral
Lambid annavad paigaldajale, lõpptarbijale ja tugiliini jaoks teavet tõrgete kohta vilkumismustri abil.
Tavarežiimis

Vilkumismustrid Võimalik põhjus Kõrvaldamine
Tavarežiim

Ajami valgustus vilgub hoiatustulena

• Programmeerimisrežiim aktiveeritud
• Eelhoiatusaeg aktiveeritud
• HFLi funktsioon on aktiveeritud

• Pole; mõeldud ainult teabeks

• Turvaseadme katkestamine liikumise 
ajal

• Kõrvaldage takistus

Tõrgete korral

Vilkumismustrid Võimalik põhjus Kõrvaldamine
Nõue

Ajam ootab käsku

• Ootab kinnitust lõppasendisse "Uks 
KINNI" liikumise programmeerimisel

• Asendi programmeerimise liikumise 
kinnitamine

või
• Programmeerimisel raskelt liikuvad 

kohad, vt peatükki "9.3 Käsitsi 
kasutuselevõtt"

Häire

Mingi toiming põhjustas häire

• Fotosilm/turvaseade pole enne 
liikumise alustamist korras

• Kontrollige fotosilma ja vajaduse 
korral joondage uuesti.

• Vajaduse korral laske kvalifitseeritud 
spetsialistil osad välja vahetada.

• Liikumine "surnud mehe" režiimis, 
turvaseade pole korras

• Laske spetsialistil üle kontrollida

• Mootori tagasisurumine väljast 
(nt sissemurdmiskatse tõttu)

• Teadmiseks

Teenindus

Mingi toiming põhjustas häire

• Teenindus on vajalik 
(teeninduspäevad, teenindustsüklid 
on täis)

• Laske spetsialistil hooldus teha

• Mootori temperatuur on liiga kõrge 
(ülekuumenemine)

• Laske mootoril jahtuda

• Raskete asendite programmeerimine 
tagasiliikumisel ilma nähtava 
põhjuseta. Seejuures sõidetakse läbi 
kogu tee lõppasendist lõppasendisse 
("surnud mehe" režiim raadio teel, 
ainult otseses nägemisulatuses)

• Teadmiseks

Rike

Ajami või selle osade defekt

• Elektroonika enesekontroll
• Blokeeringu tuvastamine (ajami 

purunemine, hallianduri defekt)

• Laske spetsialistil üle kontrollida ja 
osad vajaduse korral välja vahetada.

• Lõpplüliti on ilma funktsioonita 
(nt kaabli purunemine, lõpplüliti 
defekt)

• Laske spetsialistil kaabliühendused 
üle kontrollida ja osad vajaduse 
korral välja vahetada.

• Mõõteimpulsid tulevad vales 
suunas (mootori kaabel on valesti 
ühendatud)

• Kontrollige kaableid ja vajaduse 
korral korrigeerige.

• Liikumisaja ületamine • Liikumistee on liiga pikk, liikumistee 
piiriks on max 7000 mm.

• Viga vastuvõetavuse kontrollil 
Memost

• Laske spetsialistil üle kontrollida ja 
osad vajaduse korral välja vahetada.

• Sisemise ohutusega jalakäijaukse 
kontakt on defektne

• Lülitage toide 20 minutiks välja ja 
seejärel uuesti sisse

• Vajaduse korral laske komponendid 
välja vahetada.

15. Tõrgete kõrvaldamine
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15. Tõrgete kõrvaldamine

15.4  Ülevaatlik tabel tõrgete kõrvaldamise jaoks
Probleem Võimalik põhjus Katse/kontroll Lahendus

Kaugjuhtimispuldi 
või juhtimisseadme 
kasutamisel avab ajam 
ukse, aga ei sulge 
seda enam.

• Fotosilm ja 
turvaseade on 
rakendunud

• Kontrollige fotosilma ja 
turvaseadmeid

• Eemaldage takistus
• Fotosilm peab olema õigesti 

reguleeritud
• Vajaduse korral laske 

kvalifitseeritud spetsialistil 
kontrollida ja välja vahetada

• Automaatsulgumine 
aktiveeritud

• Oodake, kas ajam käivitub 
automaatselt 30 sekundi pärast

• Automaatsulgumine inaktiveeritud
• Laske kvalifitseeritud elektrikul 

põhjus kõrvaldada
Ajamit ei saa käitada 
juhtimisseadmega.

• Puudub 
vooluvarustus

• Kontrollige vooluvarustust • Kontrollige pistikupesa muu 
seadmega, nt lambiga.

• Mootorkelgu 
lõpplüliti defekt

• Vabastage ajam ja lükake 
mootorkelk siini keskele.

• Ajami lukustamine
• Käsitsege kaugjuhtimispulti
• Kui ajam sulgeb ikka ukse, aga ei 

ava seda, on lõpplüliti defektne.

• Laske kvalifitseeritud spetsialistil 
lõpplüliti välja vahetada

• Avariiavamismehha-
nism vabastas ajami.

• Kontrollige, kas ust saab käsitsi 
liigutada.

• Tõmmake avariiavamiskäepidet, 
et ajam vabastada.

• Juhtimisseade 
on ajamiga valesti 
ühendatud

• Kontrollige ajami tööd 
kaugjuhtimispuldiga

• Kontrollige juhtmeid ja vajaduse 
korral korrigeerige.

• Kaugjuhtimispuldi 
defekt

• Ajamit ei saa käivitada 
kaugjuhtimispuldiga

• Kontrollige kaugjuhtimispuldi 
vooluvarustust

• Kui vaja, vahetage 
kaugjuhtimispuldi patarei

• Kui vaja, asendage 
kaugjuhtimispult uuega

• Ajami defekt • Ajamit ei saa käivitada 
kaugjuhtimispuldiga ega 
ühendatud juhtimisseadmega

• Laske kvalifitseeritud spetsialistil 
ajam remontida või välja vahetada

• Vooluvarustuse 
pinge väljaspool 
lubatud vahemikku

• Laske kvalifitseeritud elektrikul 
võrgupinget kontrollida

• Laske kvalifitseeritud elektrikul 
põhjus kõrvaldada

Kaugjuhtimispuldi 
nupu vajutamise järel 
ei ava või ei sulge 
ajam ust.

• Kaugjuhtimispult 
pole 
programmeeritud

• LED-lamp Radio ei põle, kui 
vajutada kaugjuhtimispuldi nuppu

• Programmeerige kaugjuhtimispult

• Kaugjuhtimispuldi 
patarei on tühi

• Vahetage kaugjuhtimispuldi 
patarei

• Kaugjuhtimispuldi 
defekt

• Kaugjuhtimispuldi LED-lamp ei 
põle

• Vahetage kaugjuhtimispult välja

Raadiokäsklust ei saa 
programmeerida.

• Mälu on täis • Kõik neli raadioside LEDi vilguvad 
tsükliliselt umbes 3 sekundit.

• Mälu on täis, vt peatükke 
"10.6 Teave Memo kohta" ja 
"10.8 Kaugjuhtimispuldi nupu 
kustutamine raadiokanalist"

MEMO Identifieri rike • Vale Memo • Kõik neli raadioside LEDi 
vilguvad tsükliliselt lühidalt ja 
seejärel kustuvad pikaks ajaks. 
Mootorkelgu ajamivalgusus vilgub 
4 korda lühidalt ja 4 korda pikalt.

• Lahutage ajam toitevõrgust, võtke 
MEMO maha, ühendage ajam 
uuesti toitega

MEMO seadmetüübi 
rike

• Süsteemi viga • Kõik neli raadioside LEDi vilguvad 
tsükliliselt pikalt ja seejärel 
kustuvad lühikeseks ajaks. Kui 
toitepinge on olemas, vilgub 
mootorkelgu ajamivalgustus lisaks 
neli korda.

• Memo saab kustutada 
nupu Radio abil, vt peatükki 
"10.11 Kõikide raadiokanalite 
kustutamine vastuvõtjast"
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Probleem Võimalik põhjus Katse/kontroll Lahendus
Ajam peatab 
sulgemistoimingu ajal 
ukse ja avab selle 
osaliselt või täielikult.

• Uks tuvastas 
takistuse

• Kontrollige ukse liikumispiirkonda 
takistuste suhtes.

• Eemaldage takistus
• Vajaduse korral laske ukse 

mehaanika spetsialistil üle 
kontrollida ja seadistada

• Fotosilma kiir 
katkestatud

• Kontrollige fotosilma LED-lampe. • Eemaldage takistus

• Fotosilm defektne 
või pole reguleeritud

• Joondage fotosilm
• Kontrollige juhtmeid
• Vajaduse korral laske fotosilm 

välja vahetada.
Ajam peatub ukse 
avamisel.

• Uks tuvastas 
takistuse

• Kontrollige ukse liikumispiirkonda 
takistuste suhtes.

• Kontrollige ukse tasakaalustatust – 
uks peab kergelt liikuma.

• Eemaldage takistus
• Vajaduse korral laske ukse 

mehaanika spetsialistil üle 
kontrollida ja seda remontida

Ajami tuli või 
lisavalgustus Lumi+ 
ei tööta

• Ajami valgustus 
defektne

• Laske kvalifitseeritud spetsialistil 
mootorkelk uue vastu välja 
vahetada

• Vajaduse korral paigaldage 
lisavalgusti Lumi+.

• Lisavalgusti Lumi+ 
on defektne.

• Laske kvalifitseeritud spetsialistil 
lisavalgustit Lumi+ kontrollida 
ja vajadusel uue vastu välja 
vahetada.

Kiirus muutub ukse 
avamisel ja sulgemisel

• Siin on määrdunud • Puhastage niiske kiuvaba lapiga, 
vt peatükki "14.3 Korrashoid"

• Kett valesti 
pingutatud.

• Pingutage ketti, vt peatükki 
"6.3 Ajamisüsteemi 
paigaldamine"

Liuglüliti tõmbab 
mootorkelku 

• Vedrupinge liiga 
suur, uks avaneb 
liiga laialt

• Kontrollige ukse liikumist ja 
vedrupinget

• Kontrollige lõppasendit "Uks 
LAHTI".

• Kohandage ukse liikumist ja 
vedrupinget.

• Kohandage lõppasendit "Uks 
LAHTI".

• Paigaldage lisatarvik lukk.

15. Tõrgete kõrvaldamine

15.5  Mootorkelgu vahetamine
Juhise "Mootorkelgu demonteerimine" saab laadida 
ettevõtte SOMMER aadressilt:
www.sommer.eu
Vajaduse korral salvestage väljavahetatava mootorkelgu 
olemasolevad seadistused SOMlinki ja WLAN-funktsiooniga 
seadme abil. Seadistused saab hiljem uuele mootorkelgule 
üle kanda.
Uus mootorkelk on tehases paigaldatud tarneasendisse. 
Pärast mootorkelgu vahetamist kontrollige, et kasutatavad 
tarvikud oleksid uude mootorkelku üle võetud.
Kasutuselevõttu tuleb uuesti teha ja mootorkelgu 
erifunktsioonid uuesti seadistada, vt peatükke  
"9. Kasutuselevõtt" ja "10. Mootorkelgu ühendused ja 
erifunktsioonid".

Ka kasutatud kaugjuhtimispuldid tuleb välja vahetada, vt 
peatükki "10.5 Kaugjuhtimispuldi programmeerimine". 
Kaugjuhtimispulte ei ole vaja uuesti programmeerida, 
kui eelnevalt kasutatati lisatarvikut Memo.
Pärast edukat kasutuselevõttu tehke funktsioonide 
kontroll ja lõppkontroll, vt peatükki "12 Funktsioonide 
kontroll ja lõppkontroll".

TEAVE
• Salvestage olemasolevad mootorkelgu 

seadistused SOMlinki ja WLAN-funktsiooniga 
seadme abil. Laadige andmed pärast uue 
mootorkelgu paigaldamist tagasi.
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16.  Kasutuseltvõtmine, hoidmine ja lahtivõtmine

16.1  Olulised märkused ja teave
Ajamit tohib lahti võtta ainult kvalifitseeritud spetsialist. 
Järgige eriti järgmisi hoiatusjuhiseid.

 OHT!
Oht eiramise korral!
Hoiatusjuhiste eiramise korral on tagajärjeks 
rasked või eluohtlikud vigastused.
 ` Järgige kõiki hoiatusjuhiseid.

Oht elektrivoolu tõttu!
Elektrit juhtivate osade puudutamisel saab 
ohtliku elektrilöögi. Tagajärjeks on elektrilöök, 
põletused või surmav elektrilöök.
 ` Elektrilisi osasid tohib demonteerida ainult 
kvalifitseeritud elektrik.

 ` Enne demonteerimist lahutage võrgupistik.
 ` Kui aku on ühendatud, lahutage see juhtplokist.
 ` Kontrollige, et ajam poleks pingestatud.
 ` Välistage ajami uuesti sisselülitamine.

 HOIATUS!
Allakukkumisoht!
Ebakindlad või defektsed redelid võivad ümber 
kukkuda ja põhjustada raske või eluohtliku 
õnnetuse.
 ` Kasutage ainult libisemiskindlat ja stabiilset 
redelit.

 ` Tagage redeli stabiilsus.
Komistamis- ja kukkumisoht!
Ohtlikult hoitavad osad, nagu pakendid, ajami 
osad või tööriistad, loovad komistamis- ja 
kukkumisohu.
 ` Hoidke eemalduspiirkond ülearustest 
esemetest puhtana.

 ` Pange kõik üksikosad maha nii, et keegi 
nende otsa ei komistaks ega kukuks.

 ` Järgige üldkehtivaid tööohutuseeskirju.
Oht kuumade pindade tõttu!
Sagedase kasutamise järel võivad mootorkelgu 
või juhtploki osad minna kuumaks. Kui kaitsekate 
on maha võetud ja puutuda kuumi osasid, võivad 
need tekitada põletusi.
 ` Laske ajamil jahtuda, enne kui eemaldate 
kaitsekatte.

Oht valguskiirguse tõttu!
Pikemat aega lähedalt otse LED-lampi 
vaatamine võib pimestada. See võib piirata 
lühikeseks ajaks olulisel määral nägemisvõimet. 
See võib omakorda põhjustada raskeid või 
eluohtlikke õnnetusi.
 ` Ärge vaadake kunagi otse LED-lampi.

Silmavigastuste oht!
Puurides võivad puurimislaastud silmi ja käsi 
raskelt vigastada.
 ` Kandke puurimise ajal isiklikke kaitseprille.

Peavigastuste oht!
Kui pea rippuvate esemete vastu ära lüüa, võib 
saada raskeid kriimustus- ja lõikevigastusi.
 ` Rippuvate osade lahtivõtmisel peate kandma 
isiklikku kaitsekiivrit.

 ETTEVAATUST!
Käevigastuste oht!
Töötlemata metallosad võivad katsumisel 
või kokkupuutumisel tekitada kriimustus- ja 
lõikehaavasid.
 ` Töötlemata metallosadega töötamise ajal 
peate kandma isiklikke kaitsekindaid.

MÄRKUS
• Kui juhtseadmes on aku,siis tohib seda eemaldada 

ainult kvalifitseeritud elektrik, vt peatükki "11.10 Aku 
paigaldamine ja eemaldamine".

16.2  Kasutuseltvõtmine ja lahtivõtmine
Kasutuseltvõtmise ja lahtivõtmise ajal peavad ajam ja 
selle tarvikud olema elektripinge alt vabastatud.
1. Tõmmake võrgupistik pistikupesast välja.

Kui paigaldatud on aku, võtke juhtploki kaitsekate 
maha ja lahutage aku. Vt ka peatükki "11.10 Aku 
paigaldamine ja eemaldamine".
Seejärel kontrollige, et ajam pole pingestatud.

2. Lahtivõtmine toimub paigaldamisele vastupidises 
järjekorras.

16.3  Hoidmine
Pakendeid tuleb hoida järgmistes tingimustes:
• kinnises kuivas ruumis, kus need on kaitstud niiskuse 

eest;
• temperatuuril –25 °C kuni +65 °C;
• kaitstult õnnetuste eest;
• peab olema piisavalt ruumi liikumiseks.

MÄRKUS
• Mittenõuetekohane hoidmine võib kahjustada ajamit.

Ajamit tuleb hoida kinnises kuivas ruumis.

16.4  Jäätmete käitlemine
Järgige juhiseid pakendite, osade, patareide ja vajaduse 
korral aku käitlemise kohta.
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16. Kasutuseltvõtmine, hoidmine ja lahtivõtmine

 HOIATUS!
Kahjulike ainete põhjustatud oht!
Akude, patareide või komponentide nõuetele 
mittevastav hoidmine, kasutamine või 
utiliseerimine ohustab inimeste ja loomade 
tervist. See võib põhjustada raskeid või 
eluohtlikke vigastusi.
 ` Akusid ja patareisid tuleb hoida selliselt, 
et need ei satuks laste ega loomade kätte.

 ` Akusid ja patareisid tuleb kaitsta keemilise, 
mehaanilise ja termilise mõju eest.

 ` Vanu akusid ja patareisid ei tohi uuesti 
laadida.

 ` Ajami osi, vanu akusid ja patareisid ei tohi 
visata olmeprügi hulka. Utiliseerige need 
nõuetekohaselt.

MÄRKUS
• Keskkonnakahjustuste vältimiseks käidelge kõiki 

komponente kohalike ja riiklike nõuete kohaselt.

TEAVE
• Ajami kasutuseltvõetud komponente, vanu 

akusid ja vanu patareisid ei tohi visata 
tavaprügisse. Utiliseerige kasutuseltvõetud 
komponendid, vanad akud ja vanad patareid 
nõuetekohaselt. Järgige vastavasisulisi 
kohalikke ja riiklikke nõudeid.
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17.  Paigalduse lühijuhend

Lühijuhend pole mõeldud asendama paigaldus- ja kasutusjuhendit.
Lugege paigaldus- ja kasutusjuhend tähelepanelikult läbi ja pöörake eriti tähelepanu kõigile ohutus- ja hoiatusjuhistele.
Nii saate toodet ohutult ja optimaalselt paigaldada.
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18.  Kaugjuhtimisseadme base/base+ DIP-lülitite ühendusskeemid ja 
funktsioonid

ON OFF

O
N 1 
2

3
4 • Automaatsulgumine 

aktiveeritud
• Automaatsulgumine 

inaktiveeritud

O
N 1 
2

3
4 • Osaline avamine 

aktiveeritud /  
valgustusfunktsioon 
inaktiveeritud

• Osaline avamine 
inaktiveeritud /  
valgustusfunktsioon 
aktiveeritud

O
N 1 
2

3
4 

O
N 1 
2

3
4 

O
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3
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ON OFF

ON

1 2 3 4

• Lisa-trükkplaat Conex
• T1 määrab asendi 

"Uks LAHTI"
• T2 määrab asendi 

"Uks KINNI"

• Lisa-trükkplaat Conex
• T1 impulsi järjekord
•  T2 valgustus / osaline 

avamine

ON

1 2 3 4

• Relee tõmbab kinni, kui 
uks liigub ja kui uks on 
avatud*

• Valgustusfunktsioon

ON

1 2 3 4

• Kogu süsteemi alaline 
toide aktiveeritud

• Energiasäästurežiim 
aktiveeritud

ON

1 2 3 4

• COM ja Signal kui 
lüliti sisend (osaline 
avamine) aktiveeritud

• COM ja Signal 
kui fotosilma 
kaitsekontakt 
aktiveeritud

* Nt ukse olekunäidiku korral

  
 

++ -

• Väliste tarbijate ühendamise korral tuleb inaktiveerida energiasäästurežiim, et oleks tagatud toitepinge.
• Omadused võivad olenevalt tüübist erineda. Seetõttu võib nt lisatarvikute kasutamine erineda.
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