
Návod na sefiízení

Pohony Ïaluzií jsou pfii dodání nastaveny na spodní koncov˘ bod.
MontáÏní kabel spojte s pohonem Ïaluzií.

Nastavení horního koncového bodu:
• Îaluzii vytáhnûte pomocí pfiíslu‰ného

tlaãítka nahoru.
• Bûhem vytahování stisknûte oranÏové

nastavovací tlaãítko a drÏte ho stisknuté
min. 5 sekund (nastavovací tlaãítko zÛstane
zablokované).

Pokyn

To musí nastat nejpozdûji 0,5 m pfied dosaÏením koncového
bodu. Po stisknutí nastavovacího tlaãítka musí tlaãítko zÛstat
zablokované.

• Pomocí montáÏního kabelu najeìte
pfiesnû do koncového bodu (Pfiesné
nastavení pomocí krokování na montáÏním
kabelu).

• Zmûnou smûru pohybu se
nastavovací tlaãítko automaticky
zablokuje, horní koncov˘ bod je
tím nastaven.

MontáÏ do vrchní li‰ty

Pokyny pro montáÏ:
• Pohon bez násilí, polohovû správnû

(koncov˘m dorazem smûrem dolÛ),
namontujte souose do hlavice Ïaluzií.

• Údery na pohon, hfiídel nebo spojku
jsou nepfiípustné.

• V˘‰ka osy pohonu ãiní 27,5 mm.
Tlumiãe na rozdílné v˘‰ky os stojanÛ
loÏiska viz pfiíslu‰enství JA.

• Dbejte na to, aby hfiídel nebyla zatíÏena radiálnû.
• Elektrické pfiipojení proveìte pomocí montáÏního

kabelu (ãíslo v˘robku 23 246.0001) a zkontrolujte
smûr otáãení hnací hfiídele podle ukazatele
smûru na ãelní stranû pouzdra koncového
spínaãe. Tlaãítkem AB (= DOLÒ) opût najeìte do
spodní koncové polohy.

• Pohon spojte s hfiídelí.

Upozornení:
• Platí jen pro pravou montáÏ.
• Pfii levé montáÏi je pfiifiazení barev opaãné.

Po montáÏi Ïaluzií upevnûte pro elektromontéra
tento návod na sefiízení na kabel.

Návod na montáÏ

MontáÏ koncového dorazu „Pravá montáÏ“
Sejmûte nálepku na spodní stranû pouzdra koncového spínaãe a
koncov˘ doraz s oranÏovou resp. ãernou hlavicí nasuÀte a zaklap-
nûte do otvorÛ tak, aby oranÏov˘ resp. ãern˘ pfiítlaãn˘ kolík ukazo-
val na stranu oranÏového nastavovacího tlaãítka
AUF (= NAHORU).

Pfiezkou‰ejte prosím funkci koncového dorazu. Chybná montáÏ
mÛÏe zpÛsobit ‰kody.

Pokud délka koncového dorazu
nestaãí, lze ji prodlouÏit vÏdy o 10 m
pomocí prodlouÏení dorazu (ãíslo
v˘robku 16 101.4501). (Maximálnû
nasaìte 3 prodlouÏení dorazu).

âepelí malého plochého ‰roubováku
najeìte do jedné z dráÏek
oranÏového krytu a tlakem na ãepel
smûrem na stfied pojistky vypáãte kryt. Nasaìte prodlouÏení,
nasaìte kryt.

MontáÏ koncového dorazu „Levá montáÏ“
(Zvlá‰tní pfiíslu‰enství)

Pfii levé montáÏi pohonu JA se nucenû mûní pfiifia-
zení mikrospínaãÛ uvnitfi pouzdra koncového
spínaãe na smûr pohybu AUF (= NAHORU) a
AB (= DOLÒ).

Musí se pouÏít koncov˘ doraz s bílou hlavicí
(ãíslo v˘robku 26 200.1101).

Tento koncov˘ doraz se musí do otvorÛ pouzdra
koncového spínaãe nasunout a zaklapnout tak, Ïe „bíl˘“ pfiítlaãn˘
kolík ukazuje na stranu „bílého“ nastavovacího tlaãítka.
Ukazatelem smûru L se musí pfielepit z ãelní strany stávající
potisk.

MontáÏ spojky QuickSnap pro JA

1. Spojku nasaìte ‰ikmo. Pfiitom dávejte pozor na polohu
spojka/hfiídel: pruÏinová západka má klouzat na horní plo‰e
‰estihranné hfiídele.

2. Spoju nasuÀte dál, aÏ políãka v dráÏce sly‰itelnû zaklapnou.
(Klik)

3. Pokud by dráÏka byla zakryta loÏiskovou pfiírubou resp.
západkov˘m kotouãem, lze ‰estihrannou hfiídel odsunout zpût
podpûrkou, dokud pruÏina spojky nezaklapne.

4. Zkontrolujte trhav˘m tahem, zda spojka bezpeãnû sedí.

DemontáÏ spojky QuickSnap pro JA

Spojku neodstraÀujte násilnû.

1. Nadzvednûte pfiidrÏovací pruÏinu motorové spojky, na hfiídeli,
mal˘m ‰roubovákem.

2. Stáhnûte spojku.

Pohon Ïaluzií  JA-dk

Pohon Ïaluzií  JA Soft

Snímatelná nálepka

Tlumiãe
Zápustn˘ ‰roub s kfiíÏo-
vou hlavou H Nr. 3

Koncov˘
doraz

Nastavovací
tlaãítko (bílé)
AB (= DOLÒ)

Nastavovací tlaãítko
(oranÏové)
AUF (= NAHORU)

Nastavení spodního koncového bodu:

Nastavení spodního koncového bodu zpravidla není nutné, pro-
toÏe pohony Ïaluzií jsou pfii dodání nastaveny na spodní  koncov˘
bod. Pokud je to nutné, probíhá nastavení analogicky k hornímu
koncovému bodu.
• Îaluzii spusÈte pomocí pfiíslu‰ného tlaãítka dolÛ.
• Souãasnû stisknûte bílé nastavovací tlaãítko a drÏte ho stisknuté

min. 5 sekund.
Pokyn

To musí nastat nejpozdûji 0,5 m pfied dosaÏením koncového
bodu. Po stisknutí nastavovacího tlaãítka musí tlaãítko zÛstat
zablokované.

• Pomocí montáÏního kabelu najeìte pfiesnû do spodního
koncového bodu (Pfiesné nastavení pomocí krokování na
montáÏním kabelu).

• Zmûnou smûru pohybu se nastavovací tlaãítko automaticky
zablokuje, spodní koncov˘ bod je tím nastaven.

Opravy nastavení:

Pokud není pfiíslu‰n˘ koncov˘ bod pfiesnû nastaven resp.
zmûnûn˘m navíjením Ïaluzií se koncové body pfiestavily, je tfieba je
nastavit znovu, jak bylo popsáno v˘‰e.
Pomocí montáÏního kabelu je nutné Ïaluzii spustit cca 0,5 m pfied
poÏadovanou koncovou polohu.
Rozsah koncového spínaãe ãiní 85 otoãení kole osy.

Tlaãítko 1

Tlaãítko 2



Pohon žaluzií JA-dk
Pohon žaluzií JA Soft

DuleÏité bezpecnostní pokyny!

Postupujte podle následujících pokynu.

Nebezpecí poranení v dusledku zásahu elektrick˘m proudem.
Pripojení do síte 230 V musí provádet odborník s osvedcením.
Pri zapojování je potreba dodrÏovat predpisy místní spolecnosti
pro dodávku elektrické energie a  predpisy pro mokré a vlhké
prostory podle VDE 0100.
PouÏívejte pouze neupravené puvodní díly elero.
Pohon lze pouÏít pouze pro vnitfiní nebo venkovní Ïaluzie.
PouÏití k jinému úãelu je moÏné jen po konzultaci s v˘robcem!
Zajistete, aby se k zarízení nepribliÏovaly osoby, dokud se toto
nezastaví.
Pfii pracích na zafiízení (údrÏba, mytí oken) vÏdy odpojte zafiízení
od napájecí sítû.

MontáÏ

– Pohon musí b˘t upevnûn tak, aby nepfiedstavoval nebezpeãí
pro osoby.

– Dfiíve neÏ bude pohon nainstalován, musí b˘t odstranûna
v‰echna nepotfiebná vedení a zafiízení, která nejsou nutná
pro provoz.

– Pfii instalaci, provozu a kdyÏ musí b˘t na zafiízení provádûny
práce, musí existovat moÏnost  odpojení v‰ech pólÛ od sítû
(zástrãka Hirschmann a pfiipojení Hirschmann nebo
dvoupólov˘ spínaã s min. 3 mm rozevfiením kontaktÛ nebo
hlavní vypínaã v‰ech pólÛ).

– Pokud je pohon fiízen spínaãem s pfiednastaven˘m vypnutím
(bezpeãnostní mechanismus), musí b˘t tlaãítko umístûno ve
v˘‰ce vy‰‰í neÏ 1,50 m a odpojeno od pohybliv˘ch dílÛ.
Pojezdov˘ prostor zafiízení musí b˘t bûhem  provozu viditeln˘.

– Pohyblivé ãásti v pohonu musí b˘t do v˘‰ky 2,5 m chránûny.
– Pro pohony bez pohánûné ãásti musí b˘t sladûn jmenovit˘

toãiv˘ moment a jmenovitá provozní doba s vlastnostmi
pohánûn˘ch ãástí.
V‰imnûte si prosím technick˘ch parametrÛ na typovém ‰títku.

– Pohony Ïaluzií
• jsou pfiezkou‰eny podle normy DIN EN 60335 (VDE 0700)

a mají druh ochrany „chránûno proti stfiíkající vodû“
• jsou certifikovány podle norem DIN EN 55014 (VDE 0875)

a DIN EN 61000 (VDE 0838) a nesou znaãku VDE EMV
Pfiipojení 2 nebo více spínaãÛ Ïaluzií je moÏné pouze s
• centrálním nebo decentrálním fiízením nebo
• vícepólov˘m uzavíracím spínaãem Ïaluzií (poÏadujte k tomu

podklady t˘kající se fiízení).
– Pohony, které se dodávají se síÈov˘m pfiívodem – ãernou

‰ÀÛrou v gumové hadici H05RR-F (zkrácené oznaãení
60245 IEC 53) – pro poloÏení ve volném prostoru, smûjí
b˘t nahrazeny v˘hradnû stejn˘m typem vedení od v˘robce
pohonu.

– Pfii chybném elektrickém pfiipojení, neodborné montáÏi stejnû
jako pfii opravách a zásazích a zmûnách neautorizovan˘mi
místy zaniká záruka!

– Pohon smí b˘t zabudován jen tak, aby nebyl vystaven
pfiím˘m povûtrnostním vlivÛm.

– V‰imnûte si technick˘ch parametrÛ motoru.
– Zamezte pfiístupu dûtí k ovládání a dálkovému ovládání.
– Pfied montáÏí pohonÛ Ïaluzií do zafiízení, pfiístrojÛ nebo strojÛ

musí dal‰í zpracovatel dbát na to,
aby byla dále zachována elektromagnetická  kompatibilita.

– Zafiízení musí b˘t v pravideln˘ch intervalech  kontrolováno z
hlediska opotfiebení a po‰kození.

– Pohony nesmí b˘t montovány v prostfiedí s nebezpeãím
v˘buchu nebo v mobilních zafiízeních (napfi. vozidla).

Varování!

Pfiíklad pfiipojení
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PouÏívejte pouze
blokované spínaãe
nebo tlaãítka Ïaluzií!
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Spínaãe, tlaãítka (svûtelná tlaãítko) nebo zapojení,
která umoÏÀují souãasnû povel nahoru a dolÛ nesmí
b˘t pfiipojena.

Pfii zmûnû smûru otáãení musí b˘t pohon minimálnû
0,5 s bez napûtí.

1 pohon Ïaluzií

Varování!

Nikdy nezapojujte paralelnû 2 nebo více
pohonÛ! Zpûtn˘m napûtím mÛÏe b˘t
po‰kozen koncov˘ spínaã.
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Pozor!

Chybné pfiipojení

Tento návod uschovejte!

Shoda EU Tímto elero prohlašuje, že se produkt shoduje se základními požadavky a ostatními relevantními předpisy  evropských směrnic platných v Evropě. Prohlášení o shodě je k dispozici na stránce 
www.elero.com/downloads <http://www.elero.com/downloads>.  Adresa výrobce elero GmbH 73278 Schlierbach GERMANY Adresa dovozce:Profimotor s.r.o. 25001 Brandýs nad Labem Česká Republika


