
Pohon rolet  RolTop-868

Pfied montáÏí vezmûte na vûdomí:
• Pohon je funkãní jen v zabudovaném stavu.
• Pfiipojení jen ve stavu bez napûtí.
• Nábal musí b˘t upevnûn na navíjecí hfiídeli.
• Musí b˘t dostateãná vzdálenost mezi profilovou hfiídelí a

motorem.
• Dbejte na axiální vÛli (1-2 mm)

Funkce zafiízení:
• Ochrana nábalu (Vypnutí toãivého momentu)
• Uvedení pohonu do provozu pomocí montáÏního kabelu nebo

rádiového vysílaãe

Stav pfii dodání (ReÏim uvedení do provozu)
• Nastavení koncov˘ch poloh

Tento návod uschovejte!

Po montáÏi pohonu upevnûte pro elektrikáfie
tento montáÏní návod na kabel.

Optimální vyuÏití radiového signálu
•  Anténu nelámat.
•  Anténu nezkracujte ani neprodluÏujte.
•  Pfii ‰patném pfiíjmu zmûÀte polohu antény.
•  Anténu umístit co moÏná volnû.
•  Minimální vzdálenost mezi dvûma rádiov˘mi pohony musí b˘t

min. 15 cm.

PouÏití dle ustanovení
• Mûjte prosím na pamûti, Ïe radiová zafiízení nesmí b˘t

provozována v prostrûdí se zv˘‰en˘m ru‰iv˘m faktorem
(napr. nemocnice, leti‰te . . .).

• Dálkové ovládání se smí pouÏívat pouze u pfiístrojÛ a zafiízení, u
nichÏ závada na funkci ruãního nebo nástûnného vysílaãe
nepfiedstavuje nebezpeãí pro osoby, zvífiata nebo vûci a nebo je
toto riziko odstranûno jin˘mi bezpeãnostními zafiízeními.

• Provozovatel není nijak chránûn pred ru‰ením jin˘mi radiov˘mi
zafiízeními a koncov˘mi zafiízeními (napfi.prostfiednictvím radiové
stanice), které jsou fiádne provozovány ve stejném frekvenãním
rozsahu.

• Radiov˘ pfiijímaã zapojujte pouze k pfiístrojum a zafiízením, které
jsou schválena v˘robcem.

Varování!

DuleÏité bezpeãnostní pokyny!
Postupujte podle následujících pokynÛ.

Nebezpeãí poranûní v dÛsledku zásahu
elektrick˘m proudem.
Pfiipojení do sítû 230 V musí provádût odborník s
osvûdãením.
Zafiízení (rolety) pravidelnû kontrolujte, zda nejsou
opotfiebené nebo po‰kozené.
Pfii zapojování je potfieba dodrÏovat pfiedpisy místní
spoleãnosti pro dodávku elektrické energie a pfiedpisy
pro mokré a vlhké prostory podle VDE 0100.
PouÏívejte pouze neupravené puvodní díly elero.
Zajistûte, aby se k zafiízení nepfiibliÏovaly osoby,
dokud se toto nezastaví.
Pfii pracích na zafiízení (údrÏba, mytí oken) vÏdy
odpojte zafiízení od napájecí sítû.

MontáÏ

DodrÏujte následující montáÏní pokyny!

–  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 pfiednasta-
ven˘m vypnutím (tipování), musí b˘t tlaãítko
umístûno ve v˘‰ce vy‰‰í neÏ 1,50 m a oddûleno
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.

–  Jmenovit˘ toãiv˘ moment a jmenovitá provozní
doba musí b˘t sladûna s poÏadavky pohánûného
produktu.
V‰imnûte si prosím technick˘ch parametrÛ na
typovém ‰títku.

–  Dbejte na to, Ïe u tohoto pohonu (pohony typu M)
odpovídá nejmen‰í vnitfiní prÛmûr trubky 46 mm.

–  Pohon smí b˘t namontován pouze tak, aby na nûj
nepr‰elo.

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

–  ZabraÀte pfiístupu dûtí k ovládacím prvkÛm
(dálkovému ovládání).

Varování!

Nebezpeãí poranéní v dÛsledku zásahu
elektrick˘m proudem.

Nevrtejte v oblasti pohonu!

Varování!

MontáÏ do profilov˘ch hfiídeli

XA Pohon s vhodn˘m adaptérem a
uná‰ecím krouÏkem koncového
spínaãe nasuÀte do profilové
hfiídele.

Kabel motoru instalujte tak, aby byl
chránûn˘ a zabránilo se dotyku s
roletami, nelamte ho.

XB Hfiídel zajistûte proti axiálnímu
posunu, napfi. se‰roubujte
nebo sn˘tujte adaptér s hfiídeli.

Pohon v uloÏení axiálnû zajistûte!

XC Nábal upevnûte na hfiídel!
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MontáÏ/Uvedení  do provozu/Zapojení
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ZpÛsob montáÏe
Jsou moÏné rÛzné zpÛsoby montáÏe:

ZpÛsob montáÏe MoÏné s

1. Horní/dolní koncová poloha závûsnou pruÏinou,
volnû nastavitelná závûsy, popruhem

2. Pevn˘ horní doraz závûsnou pruÏinou,
dolní koncová poloha závûsy, popruhem,
volnû nastavitelná dorazovou zátkou,

navíjecí li‰tou

3. Pevn˘ horní a pojistkou proti vysunutí
dolní doraz nahoru, dorazovou zátkou,

navíjecí li‰tou

4. Horní koncová poloha volnû pojistkou proti vysunutí
nastavitelná pevn˘ dolní doraz nahoru

Uvedení do provozu

Upozornení: Pohon se pfii expedici nachází v reÏimu uvedení do
provozu.

Odstranûní zástrãky zafiízení

Nebezpeãí poranéní v dÛsledku
zásahu elektrick˘m proudem.
Je-li vytaÏená zástrãka zafiízení,
musí b˘t vedení pohonu bez
napûtí.

Odstranit zástrãku zafiízení
Vedení pohonu odpojte od napûtí.
1. Stlaãte ‰roubovákem blokovací mechanismus zástrãky smûrem

k vedení.
2. Zástrãku vytáhnûte.

Zasunout zástrãku zafiízení
3. Zástrãku zasuÀte bez napûtí, dokud nezapadne blokovací

mechanismus.

Stav pfii dodání

2

Zasunout zástrãkuOdstranit zástrãku

1 3

Varování!
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Modr˘ (neutrální vodiã)  (1)
âern˘  (2)
Hnûd˘  (3)
Zeleno-Ïlutá

Sít

Zapojení pro montáÏní kabel
(pfiípustné jen pro uvedení do provozu resp. pro nastavení)

1.

2. Zapojit síÈ.

3
2
1

3
2
1

Modr˘ (neutrální vodiã)  (1)
âern˘  (2)
Hnûd˘  (3)
Zeleno-Ïlutá

Sít

Zapojení pro rádiovou komunikaci (provoz s vysílaãem)

1.

2. Zapojit síÈ.

Nyní mÛÏete nastavit koncové polohy pomocí montáÏního
kabelu.

V‰imnûte si prosím: KaÏdé pojíÏdûní, které je pfieru‰eno
krátk˘m zastavením, uvede pohon do
reÏimu nastavení.

3. Pohon vyjede krátce nahoru a sjede dolÛ.

Motor je v rádiovém provozu.

Nyní mÛÏete nahrát vysílaãe.

Jen pfii prvním uvedení do provozu

Vysvûtlení tlaãítek ProLine
Ruãní/nástûnn˘ vysílaã

elero

Auto

LR03 (AAA) --

Tlaãítko
VYTÁHNOUT

Tlaãítko
ZASTAVIT

Tlaãítko
ZATÁHNOUT

Tlaãítko
VYTÁHNOUT

Tlaãítko
ZASTAVIT

Tlaãítko
ZATÁHNOUT

Programovací tlaãítko P
(zadní strana pfiístroje)

Programovací
tlaãítko P

Zadní strana nástûnného
vysílaãe
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Nahrání  vysílaãe/Nahrání  dal‰ích vysílaãÛ

Nahrát vysílaã
Predpoklad: Pohon se nachází v rádiovém provozu.

Musí b˘t nastaveny koncové polohy.
Pfii nesprávnû nastaven˘ch koncov˘ch polohách
uvolnûte nábal z hfiídele.

Po krátkém odpojení od sítû je pohon po dobu 5 min pfiipraven
k nahrání.

1. Odpojit ze sítû/Zapojit do sítû.

ZASTAVIT

elero

elero

elero

3. Stisknûte ihned po zahájení vytahování tlaãítko VYTÁHNOUT.

4. Stisknûte ihned po zahájení spou‰tûní tlaãítko ZATÁHNOUT.
Pohon se zastaví.
Vysílaã je nahrán.

LR03 (AAA) --

Auto

Auto

2. Stisknûte programovací tlaãítko P na va‰em vysílaãi.
Pohon 2 min. vyjíÏdí a sjíÏdí.

ZASTAVIT

Zastavení nahrávaciho rádiového reÏimu
Q Viz návod k vysílaãi

Nahrát dal‰í vysílaãe

Je moÏné zauãit max. 16 vysílaãÛ.

Pro nahrání dal‰ích vysílaãÛ zaãnûte u nového vysílaãe 1
nebo

Upozornení: Ochrana nábalu je sladûna se závûsem teprve
po úplnéma nepfieru‰eném vytaÏení a zataÏení.

ZASTAVIT

ZASTAVIT
elero

elero

elero

3. Stisknûte ihned po zahájení vytahování tlaãítko VYTÁHNOUT.

4. Stisknûte ihned po zahájení spou‰tûní tlaãítko ZATÁHNOUT.
Pohon se zastaví.
Vysílaã je nahrán.

LR03 (AAA) --

Auto

Auto

2. Stisknûte souãasnû:
tlaãítko VYTÁHNOUT a ZATÁHNOUT a programovací tlaãítko
P na min. 3 s na nahraném vysílaãi.
Pohon 2 min. vyjíÏdí a sjíÏdí.

Auto

min. 3 s

Nastaven˘ vysílac.

Nov˘ vysílaã

Nov˘ vysílaã

+

1. Odpojit ze sítû/Zapojit do sítû.
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Nastavení koncové polohy
ZpÛsob montáÏe 1: Horní/dolní koncová poloha volnû
nastavitelná

ZpÛsob montáÏe 1: Horní/dolní koncová poloha volnû
nastavitelná

1. Jeìte s nábalem cca 5 cm pfied poÏadovanou horní koncovou
polohu.
Pohon se pomalu rozjede s krátk˘m ZASTAVENÍM a pak
zrychlí.

ZASTAVIT

3. DrÏte tak dlouho stisknuté tlaãítko ZATÁHNOUT, dokud se
pohon automaticky nezastaví.
Horní koncová poloha je nastavena.

5. Najeìte do poÏadované dolní koncové polohy.
Opravy jsou moÏné pomocí tlaãítek.

Upozornûní: DodrÏujte prosím správné zapojení.
(montáÏní kabel nebo provoz s vysílaãem)

ZASTAVIT

6. DrÏte tak dlouho stisknuté tlaãítko VYTÁHNOUT, dokud se
pohon automaticky nezastaví.
Dolní koncová poloha je nastavena.

Nastavení koncov˘ch poloh je ukonãeno.

elero

Auto

elero

Auto

elero

Auto

elero

Auto

elero

Auto

2. Stisknûte znovu tlaãítko VYTÁHNOUT.
Najeìte do poÏadované horní koncové polohy.

Opravy jsou moÏné pomocí tlaãítek.

4. Stisknûte znovu tlaãítko ZATÁHNOUT.
SpusÈte nábal tûsnû pfied poÏadovanou dolní koncovou polohu.
Pohon se pomalu rozjede s krátk˘m ZASTAVENÍM a pak
zrychlí.

elero

Auto

ZASTAVIT

ZASTAVIT



Nastavení koncové polohy
ZpÛsob montáÏe 2: Pevn˘ horní doraz/dolní

koncová poloha volnû nastavitelná
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5. Najeìte do poÏadované dolní koncové polohy.
Opravy jsou moÏné pomocí tlaãítek.

ZASTAVIT

6. DrÏte tak dlouho stisknuté tlaãítko VYTÁHNOUT, dokud se
pohon automaticky nezastaví.
Dolní koncová poloha je nastavena.

Nastavení koncov˘ch poloh je ukonãeno.

elero

Auto

elero

Auto

4. Stisknûte znovu tlaãítko ZATÁHNOUT.
SpusÈte nábal tûsnû pfied poÏadovanou dolní koncovou polohu.
Pohon se pomalu rozjede s krátk˘m ZASTAVENÍM a pak
zrychlí.

elero

Auto

1. Jeìte s nábalem cca 5 cm pfied horní doraz.
Pohon se pomalu rozjede s krátk˘m ZASTAVENÍM a pak
zrychlí.

ZASTAVIT

3. DrÏte tak dlouho stisknuté tlaãítko ZATÁHNOUT, dokud se
pohon automaticky nezastaví.
Horní koncová poloha je nastavena.

ZpÛsob montáÏe 2: Pevn˘ horní doraz/dolní koncová
poloha volnû nastavitelná

Upozornûní: DodrÏujte prosím správné zapojení.
(montáÏní kabel nebo provoz s vysílaãem)

elero

Auto

elero

Auto

elero

Auto

2. Stisknûte znovu tlaãítko VYTÁHNOUT.
Najeìte k hornímu dorazu.

Pohon se pfii dosaÏení dorazu automaticky vypne.

ZASTAVIT

ZASTAVIT

ZASTAVIT
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ZpÛsob montáÏe 3: Pevn˘ horní a dolní doraz

1. Jeìte s nábalem cca 5 cm pfied horní doraz.
Pohon se pomalu rozjede s krátk˘m ZASTAVENÍM a pak
zrychlí.

ZASTAVIT

3. DrÏte tak dlouho stisknuté tlaãítko ZATÁHNOUT, dokud se
pohon automaticky nezastaví.
Horní koncová poloha je nastavena.

5. Najeìte k dolnímu dorazu.
Pohon se pfii dosaÏení dorazu automaticky vypne.

Upozornûní: DodrÏujte prosím správné zapojení.
(montáÏní kabel nebo provoz s vysílaãem)

ZASTAVIT

6. DrÏte tak dlouho stisknuté tlaãítko VYTÁHNOUT, dokud se
pohon automaticky nezastaví.
Dolní koncová poloha je nastavena.

Nastavení koncov˘ch poloh je ukonãeno.

elero

Auto

elero

Auto

elero

Auto

elero

Auto

elero

Auto

2. Stisknûte znovu tlaãítko VYTÁHNOUT.
Najeìte k hornímu dorazu.

Pohon se pfii dosaÏení dorazu automaticky vypne.

4. Stisknûte znovu tlaãítko ZATÁHNOUT.
SpusÈte nábal tûsnû pfied dolní doraz.
Pohon se pomalu rozjede s krátk˘m ZASTAVENÍM a pak
zrychlí.

elero

Auto

Nastavení koncové polohy
ZpÛsob montáÏe 3: Pevn˘ horní a dolní doraz

ZASTAVIT

ZASTAVIT

ZASTAVIT

ZASTAVIT



Nastavení koncové polohy
ZpÛsob montáÏe 4: Horní koncová poloha volnû

nastavitelná/pevn˘ dolní doraz
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ZpÛsob montáÏe 4: Horní koncová poloha volnû
nastavitelná/pevn˘ dolní doraz

1. Jeìte s nábalem cca 5 cm pfied poÏadovanou horní koncovou
polohu.
Pohon se pomalu rozjede s krátk˘m ZASTAVENÍM a pak
zrychlí.

ZASTAVIT

3. DrÏte tak dlouho stisknuté tlaãítko ZATÁHNOUT, dokud se
pohon automaticky nezastaví.
Horní koncová poloha je nastavena.

5. Najeìte k dolnímu dorazu.
Pohon se pfii dosaÏení dorazu automaticky vypne.

Upozornûní: DodrÏujte prosím správné zapojení.
(montáÏní kabel nebo provoz s vysílaãem)

ZASTAVIT

6. DrÏte tak dlouho stisknuté tlaãítko VYTÁHNOUT, dokud se
pohon automaticky nezastaví.
Dolní koncová poloha je nastavena.

Nastavení koncov˘ch poloh je ukonãeno.

elero

Auto

elero

Auto

elero

Auto

elero

Auto

elero

Auto

2. Stisknûte znovu tlaãítko VYTÁHNOUT.
Najeìte do poÏadované horní koncové polohy.

Opravy jsou moÏné pomocí tlaãítek.

4. Stisknûte znovu tlaãítko ZATÁHNOUT.
SpusÈte nábal tûsnû pfied dolní doraz.
Pohon se pomalu rozjede s krátk˘m ZASTAVENÍM a pak
zrychlí.

elero

Auto

Najetí mezipozice
Q Viz návod k vysílaãi

Najet do vûtrací pozice
Q Viz návod k vysílaãi

Vynulování mezipozice
Q Viz návod k vysílaãi

Vynulování vûtrací pozice
Q Viz návod k vysílaãi

ZASTAVIT

ZASTAVIT

ZASTAVIT



Závada  MoÏné  pfiíãiny Odstranení

• Rádiov˘ nahrávaci reÏim se • Chyba zapojení • Zkontrolovat zapojení
nespou‰tí • Pohon není pod napûtím • Zkontrolovat napûtí sítû

• âas jiÏ vypr‰el (5 min) • Napûtí sítû krátce pfieru‰it
• Zareagovala tepelná ochrana • Pohon nechat vychladnout
• Rádiov˘ vysílaã bez baterie • Zkontrolovat rádiov˘ vysílaã (LED musí svítit)

• Rádiov˘ vysílaã není zauãen • Tlaãítko pro VYTAÎENÍ/ZATAÎENÍ bylo • Znovu spustit rádiov˘ uãící reÏim
stisknuto pfiíli‰ pozdû. DodrÏujte ãas (1 s)

• Vysílaã je jiÏ nahran˘ • Stisknout tlaãítko ZASTAVIT

• Pohon jede jen jedním smûrem • Chyba zapojení • Zkontrolovat zapojení

• Pohon nereaguje  na stisknutí  • âas po znovuzapojení sítû jiÏ uplynul (5 min) • Krátce pfieru‰it napájení
dvojitého tlaãítka na  • Pohon není pod napûtím • Zkontrolovat pfiipojení k síti
rádiovém vysílaãi • Vysílaã není nahrán˘ Vysílac není • Nahrát vysílaã

nastaven

• Pohon jiÏ nereaguje • Zareagovala tepelná ochrana • Pohon nechat vychladnout

• Pohon se zastaví bûhem pojíÏdûní • Koncové polohy nejsou nastaveny • Nastavit koncové polohy
• Pohon se nenauãí koncové • Náhodné pojíÏdûní • Vynuloat koncové polohy

polohy Koncové polohy znovu nastavit
• Jízdní dráha ke koncové poloze/dorazu je • Pohon musí jet aÏ ke krátkému

pfiíli‰ krátká ZASTAVENÍ

Hledání chyby

Zmûna/Vynulování  koncov˘ch poloh
Pokyny pro vyhledávání  závad

Zmûna/Vynulování koncov˘ch poloh pomocí
rádiového vysílaãe

2. Jeìte s nábalem do stfiední polohy.

elero

Auto

3
2
1

3
2
1

elero

Modr˘ (neutrální vodiã)  (1)
âern˘  (2)
Hnûd˘  (3)
Zeleno-Ïlutá

Sít

Zmûna/Vynulování koncov˘ch poloh pomocí
montáÏního kabelu

elero

Auto

cca 5 s

1. Zapojit síÈ.

2. Jeìte s nábalem do stfiední polohy.
Pohon je pfiipraven k vynulování.

cca 5 s

3. Stisknûte souãasnû obû tlaãítka na montáÏním kabelu.
Pohon po 5 s krátce vyjede a sjede.

Tím je ukonãeno vynulování koncov˘ch poloh.

Nyní mÛÏete koncové polohy novû nastavit.

Modr˘ (neutrální vodiã)  (1)
âern˘  (2)
Hnûd˘  (3)
Zeleno-Ïlutá

Sít

1. Odpojit ze sítû/Zapojit do sítû.
Po krátkém v˘padku sítû je pohon po dobu 5 min pfiipraven k
vynulování.

3. Stisknûte souãasnû tlaãítka VYTÁHNOUT a ZATÁHNOUT.
Pohon po 5 s krátce vyjede a sjede.

Tím je ukonãeno vynulování koncov˘ch poloh.
Nyní mÛÏete koncové polohy novû nastavit.

Vynulování jednotliv˘ch vysílaãÛ
Q viz návod k ovládacímu pfiístroji

Vynulování v‰ech vysílaãÛ
Q viz návod k ovládacímu pfiístroji

3
2
1

3
2
1

Prohlášení o shodě
Výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími platnými ustanoveními směrnic EU. Úplné prohlášení o shodě najdete na www.elero.de/downloads-service/ Výrobce: elero GmbH, 73278
Schlierbach, GERMANY , www.elero.de    Dovozce: Profimotor s.r.o., 25001 Brandýs nad Labem,             www.elerocz.com


