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1.1 kontrola balení. Zkontrolujte, zda přepravní krabice obsahuje v základním provedení tyto komponenty:
markýzu, dvě konzole na zeď, dva dálkové ovladače, kliku, šrouby pro instalaci markýzy na konzoly

1. Postup instalace markýzy

obr.6

obr.2 obr.3

1.2 kontrola šířky markýzy. Zkontrolujte objednací šířku markýzy podle obr. 2 a 3.

obr.4 obr.5

1.3 Umístění markýzy na zeď. vyneste koncové body markýzy na zeď do požadované výšky podle obr. 4 a 5.
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obr.7

1.5 Umístění levé konzole. umístěte levou konzoli tak, aby její střed byla na vyzněčeném bodu “midde console
point”. Poté obkreslete kotvící otvory na zeď. Pomocí vhodných šroubů, či závitových tyčí na chemické maltě
instalujete levou konzoli na zeď obr. 8 a 9.

obr.8 obr.9

obr.15

1.4 Umístění levého držáku. Změřte vzdálenost středu levého držáku (při pohledu na markázu zezadu) podle
obr.6. vyneste tento bod na zeď podle obr.7.

1.5 Výška levé konzole. Změřte výšku konzole, druhá konzole bude v stejné výšce od podlahy. Změřte vzdálenost
středu pravého držáku od kraje markýzy obr. 10 a 11.

obr.10 obr11

obr.6
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obr.16

1.7. Instalalace markýzy. Podle obr. 14 a 15 umístěte markýzu na držáky za zajistěte pomocí šroubů. Markýza
musí být ve vodorovné poloze

1.6. Ukotvení pravé konzole. vyneste změřenou vzdálenost středu pravého držáku na zeď a nainstalujete pravou
konzoli stejne jako levou, přičemž její střed na vyneseném bodě středu pravého držáku obr. 12 a 13.

obr.12 obr. 13

obr.14 obr.15

1.8. konečná kontrole. Markýza je seřízená od výrobce. Po zapojení do napájení vyzkoušejte pomocí dálkových
ovladačů, zda markýza funguje mormálně obr.16.

obr.16
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2. Řešení problémů.

2.1. markýza nereaguje na dálkové ovládání.

Pomocí kliky zcela otevřete markýzu. v řídící jednotce pomocí tlačítka sel vyberte funkci t.Mot, přílušná led
dioda blika. Zmáčněte tlačítko set a držte ho tak dlouho, až se markýza zcela zavře.

Pokud tento tento postup problém nevyřeší, otestujete motor podle postupu “video 1” a video 2”. tuto zkoušku,
může provádět pouze kvalifikovaný elektrikář. Pokud je motor nefunkční, vyměňte ho podle postupu “video 5” a
video6”

Pokud je motor v pořádku vyměňte řídící jednotku podle “video 3” a “video 4”

2.1. markýza se zastavila a nefunguje po několika za sebou jdoucích cyklech

vyčkejte 15min. a potom opět vyzkoušejte ovládání, aktivovala se tepelná pojistka motoru. Pokud to nepomůže,

obr.16

nastavovací tlačítka na řídící jednotce 

3. Odkazy na videa na internetu

video 1 : http://www.youtube.com/watch?v=as3e8pajuQ8

video 2: http://www.youtube.com/watch?v=KcmntronP6i

video 3: http://www.youtube.com/watch?v=vsYts5ZvXdk

video 4: http://www.youtube.com/watch?v=utho1h47d9u

video 5: http://www.youtube.com/watch?v=ctxhRilnJJw

video 6: http://www.youtube.com/watch?v=truKfik1cgg

demontáž krytu ovládací elektroniky: http://www.youtube.com/watch?v=lR2_aFdvxdu
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Pohon a řídící jednotka popsána v této
příručce je určena k ovládání
elektromechanických pohonů pro
automatizaci křídlových  brán. Jakékoliv
jiné použití je nesprávné a zakázáno
platnými normami. instalace musí být
provedena pouze osobou s příslušnou
kvalifikací dle vyhl. ČÚbP a ČbÚ č.
50/1978 sb

výrobce si vyhrazuje právo provádění
změn v souvislosti se zlepšováním
svých výrobků uvedených v této
brožuře. obrázky a fotografie mají
pouze ilustrační charakter. Jakékoliv
používání a reprodukce zde uvedených
výrobků. nebo jejich částí je zakázáno.
všechna práva jsou vyhrazena. 

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
dle směrnice 98/37/ec (89/392 cee), příloha ii, část b

Firma staeuRoP potvrzuje, že zařízení je vyrobeno v souladu s evropskými předpisy a normami:

Kazetová markýza:  model cofre 260 (všechny typy)  

odpovídá následujícím směrnicím evropské unie: 

2006/95/ce-elektrická zařízení s nízkým napětím
89/336/cee-elektromagnetická kompatibilita

a další normy en 60335-1, en 55014-1, en 55014-2, en 61000-3-2, en 61000-3-3

datum montáže:

adresa montáže:

Montážní firma:


