INSTRUKCJA DLA U¯YTKOWNIKA
INSTRUKCJA OBS£UGI I U¯YTKOWANIA SI£OWNIKÓW
DO BRAM PRZESUWNYCH
Dziêkujemy za zaufanie, jakim obdarzyliœcie Pañstwo firmê BFT kupuj¹c ten
produkt. Jesteœmy przekonani, ¿e spe³ni on Pañstwa oczekiwania. Przed
rozpoczêciem u¿ytkowania si³ownika nale¿y dok³adnie zapoznaæ siê z
niniejsz¹ instrukcj¹ u¿ytkowania, a w szczególnoœci ZASADAMI
BEZPIECZEÑSTWA, w celu zapewnienia bezpieczeñstwa podczas codziennej
obs³ugi. Ten produkt jest zgodny z odpowiednimi standardami i regulacjami
technicznymi. Deklarujemy równie¿ zgodnoœæ tego produktu z nastêpuj¹cymi
Normami i Dyrektywami Europejskimi: 89/336/EEC oraz 73/23/EEC (i
podleg³ymi zaleceniami).
1) OGÓLNY OPIS NAPÊDU
Napêd zosta³ zaprojektowany do otwierania i zamykania bram przesuwnych. Przed
monta¿em napêdu brama powinna byæ sprawna techniczne, i odpowiednio
wyregulowana. Je¿eli brama jest sprawna, to nie s¹ tak¿e konieczne jej ¿adne
modyfikacje przed monta¿em napêdu. Wewnêtrzny silnik elektryczny wraz z
przek³adni¹ blokuj¹ bramê w pozycji zamkniêtej, uniemo¿liwiaj¹c jej rêczne
otworzenie. Centrala steruj¹ca zamkniêta jest w osobnej skrzynce lub wbudowana
w si³ownik. Kontroluje ona ruch bramy podczas ka¿dego manewru i sprawdza
dzia³anie urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych (fotokomórka, listwa zabezpieczaj¹ca) je¿eli
takie zainstalowano.

OSTRZE¯ENIE! Wykonuj¹c rêczne otwieranie lub zamykanie bramy nie
u¿ywaj zbyt du¿ej si³y, upewnij siê ¿e ruch bramy nie stwarza zagro¿enia.
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Napêdy bram przesuwnych nale¿y stosowaæ wy³¹cznie do automatycznego
otwierania i zamykania bramy.
Wszelkie inne u¿ytkowanie jest niezgodne z przepisami. Producent napêdu
nie ponosi odpowiedzialnoœci w przypadku niezgodnego z przeznaczeniem
lub niew³aœciwego u¿ytkowania.
2) ZASADY BEZPIECZEÑSTWA
·
Upewnij siê ¿e w strefie dzia³ania bramy i si³ownika nie przebywaj¹
dzieci, ludzie, zwierzêta lub nie znajduj¹ siê przedmioty, zw³aszcza
w momencie dzia³ania bramy.
·
Aby unikn¹æ przypadkowego lub niepo¿¹danego otwarcia bramy,
przechowuj pilota steruj¹cego poza zasiêgiem dzieci i osób nie
przeszkolonych w zakresie bezpiecznego u¿ytkowania bramy
automatycznej.
·
Nie staraj siê rêcznie zatrzymaæ bramy, nie blokuj bramy, nie powoduj
zatrzymania bramy za pomoc¹ innych przedmiotów.
·
Nie obci¹¿aj bramy dodatkowymi przedmiotami przymocowanymi do
konstrukcji bramy i nie dokonuj ¿adnych przeróbek konstrukcji.
·
Nie próbuj rêcznie otwieraæ bramy je¿eli wczeœniej nie nast¹pi³o
roz³¹czenie napêdu, za pomoc¹ zewnêtrznego urz¹dzenia
wysprzêglaj¹cego (patrz punkt 3 „OBS£UGARÊCZNA).
·
Nie modyfikuj pod³¹czeñ elektrycznych, konstrukcji, pod³¹czenia
napêdu z bram¹ ani ¿adnych elementów systemu do otwierania i
zamykania bramy.
·
W przypadku awarii nale¿y od³¹czyæ zasilanie, poprzez odciêcie
zasilania wy³¹cznikiem bezpieczeñstwa lub poprzez wyjêcie wtyczki z
kontaktu, a nastêpnie nale¿y wezwaæ wykwalifikowan¹ pomoc
techniczn¹.
·
Przed przyst¹pieniem do czyszczenia elementów zewnêtrznych nale¿y
od³¹czyæ zasilanie.
·
Fotokomórki i inne elementy optyczne powinny byæ zawsze
utrzymywane w czystoœci. Nale¿y sprawdzaæ czy fotokomórki lub inne
urz¹dzenia zwiêkszaj¹ce bezpieczeñstwo nie s¹ zas³oniête przez
ga³êzie, liœcie lub inne przeszkody.
·
Jakakolwiek ingerencja w system automatyki mo¿e byæ
przeprowadzona przez wykwalifikowany personel.
·
Automaty powinny byæ raz w roku sprawdzane i konserwowane przez
wykwalifikowany personel. Przegl¹d techniczny i konserwacja nie s¹
czynnoœciami objêtymi gwarancj¹ i w zwi¹zku z tym mog¹ podlegaæ
op³acie.
3) OBS£UGA RÊCZNA
W przypadku braku zasilania lub usterki automatu, bramê nale¿y obs³ugiwaæ
rêcznie. Obs³uga rêczna jest mo¿liwa po roz³¹czeniu napêdu. Roz³¹czenia napêdu
mo¿na dokonaæ postêpuj¹c zgodnie z poni¿sz¹ procedur¹:
- dostarczony z napêdem klucz w³ó¿ do zamka ga³ki wysprzêglania i obróæ
0
przeciwnie do ruchu wskazówek zegara o k¹t 90 (Rysunek 1 p.1 klucz trójk¹tny;
Rysunek 1 p.2 klucz spersonalizowany)
- obracaj ga³k¹ aby ustawiæ j¹ w pozycji „OPEN”
- rêcznie otwórz bramê
Po przywróceniu zasilania lub aby zamkn¹æ bramê wykonaj powy¿sz¹ procedurê w
kolejnoœci odwrotnej.

WYMIANA BATERII W PILOTACH MITTO
Piloty MITTO wyposa¿one s¹ w uk³ad sygnalizuj¹cy wyczerpanie siê baterii. Po
przyciœniêciu dowolnego przycisku pilota zaœwieca siê dioda sygnalizacyjna. Je¿eli
dioda œwieci œwiat³em przerywanym (miga) oznacza to koniecznoœæ wymiany
baterii.
Aby wymieniæ bateriê w pilotach serii MITTO nale¿y odkrêciæ wkrêt znajduj¹cy siê na
tylnej obudowie pilota. Nastêpnie nale¿y zdj¹æ tyln¹ obudowê i wymieniæ bateriê.
Jest to czynnoœæ, któr¹ mo¿na wykonaæ samodzielnie nale¿y jednak pamiêtaæ ¿e:
- nie wolno dotykaæ odkrytej czêœci p³ytki drukowanej gdy¿ mo¿e to spowodowaæ
zwarcie uk³adów i uszkodzenie pilota
- nie wolno zwieraæ styków baterii
- now¹ bateriê nale¿y umieœciæ w pilocie zachowuj¹c biegunowoœæ +/-

Prawid³owo zainstalowany i u¿ytkowany napêd spe³nia standardy
bezpieczeñstwa. Zalecamy jednak¿e obserwowanie poprawnoœci
dzia³ania napêdu i w przypadku zaistnienia nieprawid³owoœci zalecamy
wezwaæ wykwalifikowany personel lub firmê, która dokona³a monta¿u.
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