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POHON GARÁŽOVÝCH DVERÍ  LIBRA 700 N  

 

Uvedenie do prevádzky 

a) Uzamknite zvierač a potom jemne pohybujte dvermi do polohy „zatvorené“ 
b) Zapojenie pohonu : rozsvieti sa svetlo, na displeji bude svietiť „0“ , zaznie pípnutie. 

 
Pokiaľ nezadáte žiadnu inštrukciu dlhšie ako 2 minúty, riadiaca jednotka automaticky 
opustí režim nastavení a zruší akékoľvek predchádzajúce nastavenia. 
 

E1. Nastavenie limitu otvárania dverí  

Stlačte „P“ (aspoň 8 sek.)                      Zaznie pípnutie a rozsvieti                 Znovu stlačte “P“                  

                                                                sa na displeji „1“                                „1“ musí blikať 

 

Podržte stlačené „+“                           Až kým sa dvere neotvoria.              Stlačte „P“ na                                    

                                                                                                                        uloženie nastavení. 

 

E2. Nastavenie limitu zatvorenia dverí  

 
Stlač „-„ kým sa neobjaví                Stlač „P“, “2“ musí blikať              Drž stlačené „-„.             

na displeji „2“. 
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Až kým sa dvere nezatvoria.                 Stlač „P“ na uloženie nastavení. 

E3. Nastavenie sily 

 
Stlač „-“ kým sa neukáže „3“       Stlač „P“ , „3“ musí blikať           Dvere sa automaticky               

na displeji.                                                                                            otvoria. 

 

Keď sa dvere zastavia, stlač           Dvere sa automaticky zatvoria.    Stlač „P“ na uloženie  

2x „P“.                                                                                                  nastavení. 

Ukončil sa jeden cyklus, teraz stlačte „+“ na výber „1“ a potom držte stlačené „P“ kým sa 
neobjaví na displeji „0“. Teraz bola ukončená základná procedúra. 

E4. Nastavenie fotobuniek 
Táto funkcia je v rámci továrenských nastavení nečinná. Pokiaľ nechcete inštalovať žiadnu fotobunku 
môžete tento krok preskočiť. Môžete prejsť k ďalším krokom tak, že dvakrát stlačíte „-„. 

 

 

Stlač „-„ kým sa na displeji              Stlač „P“, „4“ musí blikať.              Stlač „+“ pre    

neobjaví „4“.                                                                                             aktiváciu funkcií fotobunky. 

                                                                                                                   Zaznie jedno pípnutie. 
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Stlač „-„ pre vypnutie funkcií                    Potom stlač „P“ pre uloženie nastavení. 

Fotobunky. Dvakrát zaznie pípnutie. 

 

E5. Testovanie fotobuniek 
Poznámka : Tento test vynechajte pokiaľ nie je pripojená žiadna fotobunka.  

Stlač dvakrát „-„ pre skok do ďalšieho menu nastavení. 

 

 

Stlač „-„ kým sa na displeji                Stlač „P“, „5“ musí blikať.            Dvere sa automaticky  

neobjaví „5“.                                                                                              otvoria. 

 

 

Prerušenie lúča fotobuniek. Ak na                 Stlač „P“ pre uloženie nastavení. 

displeji svieti „A“, potom spojenie 

fotobuniek bolo úspešné. Pokiaľ na 

displeji nesvieti „A“, musíš skontro- 

lovať spojenie. 

  

 

 

E6. Nastavenie detekcie prekážky 
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Továrenské nastavenie, nastavovanie koncovým užívateľom by nemalo byť potrebné. 

 

 

Stlač „-„ kým sa na displeji neobjaví               Stlač „P“, na displeji sa objaví „ “. 

„6“. 

 

Stlač „+“ pre zrolovanie menu dole a použi „-„ pre výber požadovanej úrovne. 

 

                                                  Továrenské nastavenie. 

 

Citlivosť detekcie prekážky z nízkej na vysokú je v smere šípky. 

 

 

Stlač „P“ pre uloženie nastavení. 

 

Vysoká citlivosť detekcie prekážky môže ovplyvniť správnu funkciu dverí ( t.j. dvere sa môžu pohybovať 
opačne). 

 

E7. Nastavenie signalizácie otvorených dverí 
Továrenské nastavenie tejto funkcie je vypnuté. 

Pokiaľ nechcete túto funkciu zapínať, prejdite na ďalšie nastavenia dvojitým stlačením „-„. 
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Stlač „-„ kým sa na displeji           Stlač „P“.                                       Potom stlač „+“ pre zapnutie 

neobjaví „7“.                                                                                        funkcie signalizácie, alebo stlač  

                                                                                                              „-„ pre vypnutie funkcie   

                                                                                                             signalizácie. 

 
Stlač opäť „P“ pre uloženie  

nastavení. 

 

 

 

E8. Nastavenie automatického časového zatvorenia 
Táto funkcia je v továrenských nastaveniach vypnutá. 

 

Stlač „-„ kýma sa naobjaví            Stlač „P“ kým sa na displeji          Stlač „P“ kým sa na displeji 

na displeji „8“.                       neobjaví „0“pre zapnutie               neobjaví „1“, pre nastavenie 

                                                       funkcie automatického                  času s krokom 30 sekúnd  

                                                       zatvorenia dverí.                            pre nastavenie automatického 

                                                                                                              zatvorenia dverí. 

 

Stlač „+“ alebo „-„ pre nastavenie času automatického zatvorenia dverí podľa nasledujúcej schémy : 

8 znamená 240 sekúnd ( maximálny čas ), 7 znamená 210 sekúnd atď.  
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                                                     Stlač „P“ kým sa na displeji 

                                                     neobjaví „9“ pre opustenie menu 

                                                     ako náhle bol vybratý čas automatického 

                                                     zatvorenia. 

 

 

E9. Nastavenie varovania po 2000 cykloch 
 Táto funkcia je v továrenských nastaveniach vypnutá. 

 
Pre nastavenie varovného zvukového signálu po uplynutí 2000 cyklov pohonu garážových dverí postupujte 
nasledovne : 

 

Stlač „-„ kým sa na displeji           Stlač „P“, na displeji sa objaví     Stlač „+“ kým sa na displeji  

neobjaví „9“.                                  „0“, čo znamená že varovanie     neobjaví „1“, čo znamená 

                                                       po uplynutí 2000 cyklov je          že varovanie po uplynutí 

                                                       vypnuté.                                       2000 cyklov je zapnuté. 
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Stlač „-„ kým sa na displeji                  Stlač „P“ kým sa na displeji 

neobjaví „0“, čo znamená že                neobjaví „9“ pre uloženie  

varovanie po uplynutí 2000                  nastavení. 

cyklov je vypnuté. 

 

Prerušenie varovného zvuku : prerušte napájanie a opakujte celý postup. 

E 10. Výber diaľkového ovládania 

Nasledujúcimi krokmi nastavíte diaľkové ovládače pohonu. 

 

Stlač tlačidlo „-„ pre                     Stlač tlačidlo „P“, na displeji            Stlač „+“, na displeji sa  

výber „A“.                                    sa zobrazí „2“(to znamená že je        sa zobrazí „1“. Čo je ovlá- 

                                                     vybraté ovládanie s plávajúcim          danie s pevným kódom. 

                                                     kódom).                                   

 

 

 

 

Stlač „-“, na displeji sa opäť                      Stlač tlačidlo „P“ pre uloženie  

zobrazí „2“ pre výber ovládača                 nastavení. 

s pevným kódom. 
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E11. Dokončenie uvedenia do prevádzky 

 
Stlač „P“ pre výber „1“.                Držte stlačené „P“ 8 sekúnd.         Na displeji sa objaví „0“ 

                                                                                                             a riadiaca jednotka opustí mód  

                                                                                                             uvádzania do prevádzky. 

 

Túto operáciu musíte vykonať, ináč sa stratia všetky predchádzajúce nastavenia  !!! 

 

 

F. Naprogramovanie rádio vysielača 

 

F1. Zakódovanie 
 

 

Držte stlačené „S“ kým sa           Stlač dvakrát ľubovoľné 

neobjaví „0“ v ľavej časti            tlačidlo rádio vysielača 

displeja.                                        skôr než zmizne „0“. 

 

Proces zakódovania je týmto ukončený. Presvedčte sa, že rádio vysielač bol úspešne zakódovaný, stlačením 
tlačidla na vysielači. Dvere by sa mali uviesť do pohybu. 

Ďalšie rádio vysielače môžu byť zakódované rovnakým postupom. 

 

 

F2. Dekódovanie 
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Držte stlačené „S“                          až kým sa neobjaví „0“                Držte stlačené „S“ až kým  

                                                        v ľavej časti displeja.                   nezmizne „0“ z displeja. 

 

Všetky rádio vysielače sú teraz dekódované. 

Pre opätovné použitie rádio vysielačov je potrebné ich prekódovať. Pokiaľ sa jeden z vysielačov stratí, musia 
sa ostatné z bezpečnostných dôvodov dekódovať. 

 

Pripojenie fotobuniek 

  

 
 

 

 


