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Návod k obsluze rolovacích garážových vrat MINIROL

ÚVODNÍ INFORMACE UŽVATELI

Povinností uživatele a obsluhy je řádně se seznámit před zahájením práce
s návodem k používání. Obsahuje důležité informace o bezpečnosti práce, obsluze,
údržbě a je nutné ho považovat za součást zařízení.
Před začátkem používání vrat se pečlivě seznamte s informacemi uvedenými v tomto
návodu a dodržujte všechna doporučení, která obsahuje.
Při obsluze vrat se řiďte bezpečnostními pokyny, abyste se vyvarovali nebezpečí
zranění vlastní osoby, nebo jiných osob.
Bezporuchovost, bezpečná práce s vraty a jejich životnost do značné míry závisí na
jejich správné údržbě.
Použití jakýmkoliv jiným způsobem než uvádí výrobce je v rozporu s určením vrat!
Jakékoliv svévolné změny provedené uživatelem na tomto zařízení zbavují výrobce
jakékoliv právní zodpovědnosti za následné škody nebo zranění!
Vrata je možné ovládat pouze za předpokladu, že z místa obsluhy je výhled do celé
plochy pohybující se části vrat, aby byla zajištěna bezpečnost během pohybu vrat.
Vrata musí obsluhovat pouze osoba k tomu pověřená a seznámená s jejich
obsluhou.
Jakékoliv zásahy do vrat a elektrického zařízení smí provádět pouze dodavatelská
organizace !
V případě poruchy volejte dodavatele nebo servisní (montážní) firmu, jejíž kontakt je
uveden na poslední straně tohoto dokumentu.
Výslovně upozorňujeme na to, že námi nedodávané náhradní díly a příslušenství
nejsou z naší strany odzkoušeny a schváleny. Použití takovýchto výrobků může
negativně pozměnit konstrukční vlastnosti a tím omezit bezpečnost. Použitím
takovýchto dílů vrata pozbývají ze strany výrobce veškeré záruky.
Jestliže Vám budou některé informace v návodu nesrozumitelné, obraťte se na
výrobce.
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POPIS A URČENÍ VRAT
Rolovací garážová vrata jsou určena pro garáže a výplně stavebních otvorů
v komerčních nebo bytových objektech, s nízkou intenzitou pohybu. Výplň křídla vrat
tvoří hliníkové lamely o různé skladebné konstrukční výšce. Lamely tvoří plášť který
se při otevírání navíjí na hřídel, který je umístěn zpravidla v nadpraží. Lamely jsou
vedeny s minimální vůlí v hliníkových vodících lištách, které jsou vybaveny těsnícími
kartáči nebo kluzáky. Každý lamelový profil má své vlastní maximální rozměry, pro
které lze použít. Pohon (pokud jsou jím vrata vybavena) je umístěn buď na boku na
konci hřídele nebo přímo v hřídeli
Celý navíjecí mechanizmus může být uložen v krycím boxu (vrata s boxem) nebo je
uložení řešeno pomocí konzol (vrata bez boxu). U motoricky ovládaných vrat jsou
lamely zavěšeny na hřídeli pomocí bezpečnostních závěsů, které zabraňují
nadzvednutí vrat neoprávněnou osobou v zavřeném stavu.
U motorických vrat je ovládání standardně řešeno tlačítkem s možností
poloautomatického nebo automatického provozu ovládaného dálkově přenosným
vysílačem nebo jiným systémem podle požadavku. Automatický provoz musí být
zabezpečen koncovou bezpečnostní lištou, případně dalšími bezpečnostními prvky (
infrazávora aj. )
Standardně (není-li uvedeno jinak) jsou vrata dodávána pro povětrnostní třídu 2
(odolnost 450Pa).

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Tento symbol je pro pokyny, které mají informovat o možném nebezpečí,
pokud nejsou provedena příslušná preventivní opatření jejichž nedbání může
ohrozit život a zdraví.

Tento symbol je pro pokyny, jejichž nedbání může způsobit ohrožení
života a zdraví uživatele v důsledku zasažení elektrickým proudem, pokud
nejsou provedena příslušná preventivní opatření.
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BESPEČNOSTNÍ POKYNY

Zvedání předmětů a nebo osob vraty je zakázáno!
Osoby se nesmí zdržovat v prostoru vrat v otevřeném stavu nebo při pohybu
křídla vrat. Procházet vraty musí plynule.
Rolovací garážová vrata obsahují nebezpečné otočné mechanické části.
Nezdržujte se v prostoru navíjení, jestliže jsou vrata připravena k provozu.
V žádném případě nesahejte mezi vodící lišty
Během údržby musí být na vratech a na ovládání umístěny výstražné štítky
které zakazují nedovolené aktivování a obsluhu vrat. Okolí vrat musí být
Uzavřeno proti vstupu nepovolaných osob.
Otvírání vík popř. krytů může provádět jen osoba, která má k tomu příslušné
oprávnění.
Jakmile není možné zajistit bezpečnost vrat, musí se vrata vyřadit z provozu a
zajistit proti dalšímu uvedení do provozu

Manipulovat s elektrickou instalací je zakázáno!
Před servisními pracemi se musí zařízení odpojit od elektrické sítě a podle
bezpečnostních předpisů zajistit před neoprávněným zapnutím.

Před provedením údržby se zařízení musí odpojit od přívodu elektrického
proudu a podle bezpečnostních předpisů zajistit před neoprávněným
zapnutím.

MONTÁŽ
Odborná montáž vrat je prováděna výhradně dodavatelským způsobem. Budoucí
uživatel zajišťuje stavební připravenost vratového otvoru pro montáž v souladu
s vyobrazením pro příslušný typ vrat, které obdrží od dodavatele.
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RUČNÍ OVLÁDÁNÍ
Vrata lze ručně ovládat tahem či tlakem na ovládací madla. V navíjecím mechanizmu
je kompenzační pružina, která obsluze pomáhá při této činnosti. Pokud jsou vrata
vyšší, než je možnost obsluhy, je nutné použít tzv. stahovací tyč. Vrata se otevírají –
zavírají vždy do krajní koncové polohy. Mezipoloha není možná.
Chod vrat je nutné po celou dobu dráhy kontrolovat. Pohyb musí být plynulý a nesmí
docházet k nárazům v koncových polohách vrat, jinak může dojít k jejich poškození.
Pokud jsou vrata opatřena zámkem, je možné je ve spodní koncové poloze
uzamknout a tím znemožnit ovládání vrat neoprávněné osobě.

Otevírání:
1) Odemkněte zámek nebo odjistěte vnitřní blokovací zarážku.
2) Vrata uchopte za madlo a zvedněte do horní polohy tak, aby lehce dojela.
Zavírání:
1) Vrata uchopte za madlo a stáhněte do zavřené polohy tak, aby lehce dojela a
dotlačte je k podlaze
2) ) Zajistěte blokovací zarážku nebo zamkněte zámek.

OVLÁDÁNÍ ELEKTRICKÝM POHONEM
Doba běhu motoru nesmí přesáhnout 4 minuty nepřetržitého provozu. Po době běhu
by měla následovat minimálně dvojnásobní doba klidu. Při přetížení sepne tepelná
pojistka, která zabrání přehřátí (poškození) motoru.

Ovládání základní
Ovládání vrat musí být umístěno tak aby obsluha měla na vrata a jejich okolí
dokonalý výhled v celé jejich šířce a dále obsluha nesmí zasahovat jakoukoliv částí
těla do prostoru vrat.
1) Zařízení uvedeme do provozu zapnutím hlavního vypínače (do polohy “ I “)
případně zastrčením přívodního kabelu s vidlicí do zásuvky.
2) Otevření vrat provedeme stiskem tlačítka pro směr nahoru. Po dobu trvání
stisku tlačítka se vrata pohybují nahoru. Uvolnění tlačítka znamená STOP.
3) Pokud držíte tlačítko a vrata dojedou do horní krajní polohy dojde k jejich
automatickému zastavení (vypnutím spínače horní koncové polohy).
4) Zavření vrat provedeme shodným způsobem za použití tlačítka pro směr dolů.
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Ovládání krokové (impulsní)
1) Zařízení uvedeme do provozu zapnutím hlavního vypínače (do polohy “ I “)
případně zastrčením přívodního kabelu s vidlicí do zásuvky.
2) Ovládání vrat je impulsní - krokové, to znamená, že jednotlivé impulsy řídí
chod vrat v rozmezí krajních poloh kdy pohyb vrat je vždy ve volném, resp.
právě opačném směru. To znamená postupný pohyb OTEVŘÍT – STOP ZAVŘÍT – STOP - OTEVŘÍT – STOP - …..
3) Ovládací impuls může pocházet z tlačítka, vysílače dálkové ovládání, čtečky
magnetické karty (klíčem) a pod.

Ovládání automatické
1) Zařízení uvedeme do provozu zapnutím hlavního vypínače (do polohy “ I “)
případně zastrčením přívodního kabelu s vidlicí do zásuvky.
2) Ovládání vrat je impulsní s automatickým uzavřením vrat po uplynutí
nastaveného času prodlevy v horní krajní poloze (2-300s) a za předpokladu,
že bezpečnostní prvek (prvky) hlásí stav volno. Pohyb je možno zastavit
stiskem tlačítka STOP.
3) Ovládací impuls může pocházet z tlačítka ale i z jiného zdroje – dálkové
ovládání – přenosný vysílač, projetím daným prostorem, indukční smyčkou,
magnetickou kartou (klíčem) a pod.

Zabezpečení provozu
Zabezpečení proti najetí na překážku může být řešeno způsobem:
Optoelektronická kontaktní koncová lišta omezuje pohyb vrat následujícím
způsobem. Je-li ve vratovém prostoru překážka a při pohybu vratového křídla
směrem dolů dojde ke kontaktu s překážku, vrata se zastaví s následujícím reversem
do horní krajní polohy.
Bezpečnostní infrazávora omezuje pohyb vrat následujícím způsobem. Je-li ve
vratovém prostoru překážka zastiňující paprsek infrazávory při pohybu vratového
křídla směrem dolů, vrata se zastaví a vrátí zpět do horní krajní polohy. Zde setrvají
tak dlouho dokud není překážka odstraněna. Infrazávora je přídavným prvkem a
nemůže plnohodnotně nahradit kontaktní koncovou lištu, může sloužit pouze jako její
doplnění.
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NOUZOVÉ OVLÁDÁNÍ
Nouzové ovládání je výhradně určeno k nouzovému otevření nebo uzavření
vrat, ne pro běžný provoz!!! A to smí provádět pouze řádně poučená osoba.
Při poruše vrat eventuelně při výpadku elektrické energie je možno vrata otevřít
resp.uzavřít ručně, klikou nasazenou na unašeč pohonu (pokud je motor vybaven
tímto mechanizmem). Při použití nouzového otevírání nebo zavírání klikou je nutné
aby obsluha nevychylovala (netáhla, netlačila) držák kliky (oko) z jeho svislé polohy,
čímž by mohlo dojít k jeho poškození.
Pokud je nouzové ovládání vyvedeno přes zeď, obsluha musí nejdříve vyjmout
zámkovou bezpečnostní vložku pomocí klíče, která znemožňuje otevření vrat
neoprávněné osobě, po té nasadí kliku a provede potřebný úkon.
Ruční ovládání pro případ nouze se smí provádět jen při stojícím motoru. Při ručním
ovládání je nutné zaujmout bezpečné stanoviště.
Při ručním nouzovém ovládání se nesmí křídlem vrat pohybovat přes nastavené
koncové polohy čímž dochází k přílišnému namáhání koncových spínačů které může
vést k poškození motoru nebo závěsného mechanizmu.

ÚDRŽBA
Základní seřízení a kontrolu funkčnosti po dokončení montáže provádí montážní
(servisní) firma. Pohon a uložení vrat je konstruováno jako bezúdržbové s trvalou
náplní maziv.
Zařízení je třeba udržovat v čistotě, což se zejména týká optiky instalovaných
infrazávor a lamelového pancíře. Zvýšené množství nečistot působí jako brusná
pasta a tak lamely po delším používání nesou stopy otěru, kterým lze udržováním
vrat v čistotě částečně předejít. K tomuto účelu používejte běžné čistící prostředky.
Vizuální kontrolu doporučujeme provádět pololetně.
Občas vzniká diskuze kolem míst otěru, zvláště na vnitřní straně vrat. Vznikají z toho
důvodu, že u pancíře rolovacích vrat se jednotlivé profily při navíjení pokládají na
sebe a tím dochází ke tření. U rolovacích vrat jsou běžné a lze je pokládat za zcela
normální. Tato místa otěru neomezují ani bezpečnost provozu ani funkceschopnost
vrat.
V zimních obdobích při mrazech a námrazách před otevřením vrat zkontrolujte, zda
není koncová lamela nebo celé křídlo vrat přimrznuté k podlaze či ve vodících lištách.
Námrazu opatrně odstraňte, jinak může dojít k mechanickému poškození.
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ZÁRUKA
Prodejce odpovídá za vady výrobku v rozsahu stanoveném Občanským zákoníkem.
Záruka se vztahuje:
- na všechny vady výrobku a jeho součásti, které se staly nepouživatelnými
následkem vadného materiálu nebo chybného zpracování.
- Výrobce se zavazuje, že vadu odstraní buď výměnou součásti, opravou nebo
snížením ceny. Vyměněné díly se stávají vlastnictvím výrobce.
Záruka se nevztahuje:
- Na vady vzniklé nesprávným zacházením, zejména se nevztahuje na škody
vzniklé na věcech nebo zdraví osob.
- Není-li výrobek uveden do provozu výrobcem, proškolenou osobou či firmou.
- Pokud vlastník vrat provede montáž sám, bez souhlasu výrobce, nebo si dá
provést jakoukoli změnu, úpravu a opravu výrobku třetí osobou.
- Na vady způsobené použitím dílů jiných dodavatelů bez souhlasu výrobce.
- Na vady způsobené nesprávným nebo pozdním nanesením ochranného nátěru.
- Na vady způsobené mechanickým poškozením, osobou nebo cizím předmětem.
- Na vady způsobené účinky vnějších vlivů jako např. ohně, vody, solí, kyselin atd.
- Na vady způsobené úmyslným nebo nedbalostním poškozením.
- Na vady způsobené běžným provozem (opotřebením).
- Na vady způsobené nedodržováním návodu k obsluze a údržbě.
- Na poškození výrobku třetí osobou nebo živelnými pohromami.

SERVIS
V případě poruchy volejte dodavatele nebo servisní (montážní) firmu.
Poruchy nelze odstranit svépomocí.
Pro zajištění dlouhodobé životnosti doporučujeme provádět pravidelné servisní
prohlídky vrat. Bližší informace získáte přímo u dodavatele nebo montážní a odborné
servisní firmy.
V komerčních provozech doporučujeme pravidelné servisní prohlídky min. 1x za rok
K provedení záručních či pozáruční opravy je třeba oznámit příslušné servisní
firmě následující údaje:
Přesnou adresu uživatele
Telefon
Typ výrobku / výrobní číslo
Místo, kde je výrobek instalován
Číslo faktury-daňového dokladu
Charakter závady
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KONTAKT NA SERVIS:

adresa: ……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

Odpovědná osoba: ……………….……………………….…………..
Tel: ……………………………………….……………
Fax: ……………………………………….……………

email: …………………………………………….………

Rozšiřující informace / poznámky:
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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