
PROTECO LEADER kapu automatika k  ezelési útmutató  
Egy és kétszárnyú kapuk motoros működtetéséhez 

A kapu kezelése rendkívül egyszerű. Ugyanaz a nyomógomb szolgál a kapu nyitására és zárására is. 
(A gombot kb.1 másodpercig tartsa nyomva.) Amennyiben mozgás közben nyomja meg a kapu megáll. 
Következő gombnyomásra az ellenkező irányba indul el. 

egy impulzusra: Nyitás, (ha zárva van),   STOP (működés közben),  Zárás (ha nyitva van)

A fotocellával szerelt kapu zárása (sem automatikusan, sem nyomógombbal) nem lehetséges abban az esetben, amikor a 
fotocellák között akadály van. Amennyiben a már záródó kapuk közé kerül be az akadály, a kapuk visszafordulnak. 
(A nyitásnál a fotocellának nincs szerepe.)

Áramszünet esetén:    A motor oldalán található fekete kart a kulcs segítségével nyissa ki.

- Fordítsa el a kulcsot 90 fokkal. 

- Emelje ki a fekete kart, (kb. 2 cm.re) 

- eközben további 90 fok elfordítással rögzítse 
kioldott állapotban.

- Ezzel a hajtást a kapuról leválasztotta.

- A kaput kézzel nyissa ki.

- Ha a kaput kézzel bezárja, és a kulccsal 
visszazárja, a kapu az áram-szünet alatt is 
zárva (reteszelve) van. (de nem olyan 
feszesen, mint a motoros zárás alatt.)

Karbantartás:

Félévente oldja ki az áramszüneti vészkioldót, és kézzel nyissa ki, zárja be kapuját.
Amennyiben a működés akadozik, ellenőrizze a kapu csuklóit, szükség esetén zsírozza, olajozza be. 
A teleszkópos kar fényes részét WD40 spay segítségével ápolhatja.

Figyelem:  Amennyiben a vezetékek sérülését észleli  (Pl.: munkálatok során elvágják, vagy megsértik, vagy a kutya 
elrágta) NE PRÓBÁLJA KI, hogy a motor működik e, hanem először ellenőrizze, hogy nincs e zárlat a vezetéken. 
A zárlatos vezeték a vezérlő tönkremenetelét eredményezi.

Üzemzavar elhárítás:

Ha kapu nem nyílik: - Ellenőrizze, hogy van e áram.
- Vizsgálja meg nincs e akadály a kapu útjában.
- Nézze meg, hogy a kaput nem zárta e be valaki kulcsra.
- Ellenőrizze távirányítója elemét. 
  Gombnyomásra az ellenőrző lámpa világít (villog)  e
  (Az elem kimerülésének biztos jele, ha a vezérlési távolság egyre csökken.)
- Vizsgálja meg, hogy zárva van e a kézi működtetés kapcsolója.

Télen hóesés után :
- Ha a kapu meg sem mozdul: ellenőrizze, hogy nem fagyott e le 
- Ha a kapu megmozdul, de nem nyit ki teljesen:      Takarítsa el a havat

Ha kapu nem zár: - Vizsgálja meg nincs e akadály a kapu útjában.
- Nézze meg, nincs e letakarva a fotocella.  (Ekkor a kapu kinyílik, de nem zár be.)

Gyakori gond, hogy a növényzet a fotocella elő nő, és akadályozza a zárást.
- Vizsgálja meg, hogy zárva van e a kézi működtetés kapcsolója

        Megrendelés, és szerviz:    www.motoroskapu.hu

http://motoroskapu.hu/

