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APERTO 
868 L

APERTO 
868 LX

AC 230 V, 50/60 Hz 
230 W

AC 230 V, 50/60 Hz 
230 W

1110 mm 1110 mm

17 kg 17 kg

24 V, 21 W, BA 15s 
33 V, 34 W, BA 15s

24 V, 21 W, BA 15s 
33 V, 34 W, BA 15s

-20°C …+60°C -20°C …+60°C

0,2 m/sek

maks. 0,16 m/s maks. 0,15 m/s

2550 mm 2550 mm

50 …550 N 50 …800 N

maks. 3500 mm maks. 6000 mm

maks. 2550 mm maks. 2550 mm

+ 800 mm 
= 3350 mm

+ 800 mm 
= 3350 mm

maks. 2300 mm maks. 2300 mm

+ 800 mm 
= 3100 mm

+ 800 mm 
= 3100 mm

KOODIT Rolling Code Rolling Code

30 …50 m 30 …50 m

Access Code 
1 …8 digits 
30 …50 m

Access Code 
1 …8 digits 
30 …50 m

1 2

3 4

5 6

7 8

9 0
CODE

OPEN / CLOSE X X

v

X X

X X

X X

Aperto 868 L

Aperto 868 LX



q – 3

Määräystenmukainen käyttö
HuOMIO, KOnEIsTOn RIKKOuTuMIsEn vAARA!
Älä avaa tai sulje ovia koneistolla, jos painoa ei ole 
tasapainotettu oikein (jouset kiristetty). Muutoin moottori 
(vaihteisto) vaurioituu tai hajoaa.

HuOMIO, HEngEnvAARA!
Irrota kaikki köydet ja silmukat, joita tarvitaan oven 
käsikäyttöön.

 ¾ Koneisto on tarkoitettu ainoastaan ovien avaukseen ja sulkemiseen. 
Muunlainen tai tämän ylittävä käyttö katsotaan määräystenvastaiseksi. 
Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka syntyvät muunlaisesta käytöstä. 
Käyttäjä on tällöin yksin vastuussa. Takuu ei tällöin ole voimassa.

 ¾ Ovien, jotka automatisoidaan koneiston avulla, täytyy vastata tällä 
hetkellä voimassa olevia standardeja ja direktiivejä: esim. EN 12604, 
EN 12605.

 ¾ Koneistoa saa käyttää vain teknisesti moitteettomassa kunnossa sekä 
määräystenmukaisesti, ottaen huomioon turvallisuusnäkökohdat ja 
vaarat ja noudattaen asennus- ja käyttöohjetta.

 ¾ Turvallisuuden mahdollisesti vaarantavat häiriöt on poistettava 
välittömästi.

 ¾ Oven täytyy olla tukeva ja vääntymätön, eli se ei saa avautuessa tai 
sulkeutuessa taipua tai vääntyä.

 ¾ Koneisto ei pysty tasapainottamaan ovessa olevia vikoja tai väärin 
tehtyä asennusta.

 ¾ Sijoita koneisto vain kuiviin tiloihin, joissa ei ole räjähdysvaaraa.

 ¾ Älä käytä koneistoa tiloissa, joiden ilma voi vahingoittaa sitä (esim. 
suolapitoinen ilma).

 ¾ Autotallin ovikoneisto on hyväksytty vain valvottuun käyttöön 
yksityistalouksissa.

Turvallisuusohjeet
Yleistä

HuOMIO!
välttääksesi vakavat tapaturmat lue kaikki ohjeet ja noudata 
niitä.

 ¾ Henkilöiden, jotka asentavat, käyttävät tai huoltavat tätä oven 
avauskoneistoa on luettava ja ymmärrettävä tämä asennus- ja 
käyttöohje ja noudatettava sitä.

 ¾ Valmistaja ei vastaa vahingoista ja käyttöhäiriöistä, jotka aiheutuvat 
siitä, ettei asennus- ja käyttöohjetta ole noudatettu.

 ¾ Huolehdi siitä, että tämä asennus- ja käyttöohje on aina saatavilla 
autotallissa. Koneiston asennuksesta vastaavan henkilön on 
konedirektiivin 98/37/EY mukaan annettava ovilaitteistolle EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutus ja kiinnitettävä CE-merkintä ja 
tyyppikilpi.

Autotallin ovikoneisto
 ¾ Älä anna lapsien käyttää ovikoneistoa tai leikkiä sillä. Pidä kauko-

ohjaimet lasten ulottumattomissa.

 ¾ Ota huomioon tapaturmientorjuntamääräykset ja maassasi voimassa 
olevat EY-standardit ja noudata niitä.

 ¾ Noudata ammattiyhdistyksen ohjesääntöä koneellisesti käytettävistä 
ikkunoista, ovista ja porteista ("kraftbetätigte Fenster, Türen und Tore – 
BGR 232"). (koskee käyttäjää Saksassa)

 ¾ Koneiston saa asentaa vain oikein säädettyihin ja tasapainotettuihin 
oviin, katso esim. EN 12604, EN 12605. Väärin säädetty ovi saattaa 
aiheuttaa vakavia tapaturmia tai vaurioittaa koneistoa.

 ¾ Asenna koneisto 2,10 m tai sitä korkeammalle lattiasta, jos mahdollista.

 ¾ Koneisto on tarkastettava kerran kuukaudessa. Osuessaan 50 mm 
korkeaan esineeseen autotallin oven täytyy avautua uudestaan. 
Kun voima tai ääriasennot (liukuesteet) on säädetty, on koneisto 
tarkastettava uudestaan. 

 ¾ Voiman säätö on tärkeää turvallisuuden vuoksi, ja se on tehtävä 
erityisen huolellisesti. 

 ¾ Jos mahdollista, käytä hätävapautinta vain, kun ovi on kiinni. Ole 
varovainen käyttäessäsi tätä laukaisinta oven ollessa auki. Heikot tai 
murtuneet jouset voivat saada oven putoamaan nopeasti, mikä saattaa 
johtaa vakaviin tapaturmiin.

 ¾ Ennen kuin asennat tai huollat koneistoa, irrota aina ensin 
verkkopistoke.

 ¾ Älä koskaan tartu liikkuvaan oveen tai sen osiin.

 ¾ Älä päästä lapsia tai vammaisia henkilöitä oven lähelle.

 ¾ Aja ovesta vasta, kun se on auennut kokonaan.

 ¾ Sulkureunoissa ja ovimekaniikassa on puristumis- ja 
leikkaantumisvaara.

Kauko-ohjaus
 ¾ Kauko-ohjaus on sallittu vain sellaisissa laitteissa ja laitteistoissa, joissa 

lähettimien ja vastaanottimien radiokauko-ohjaus ei aiheuta vaaraa 
ihmisille tai esineille tai tämä vaara on torjuttu muilla turvalaitteilla.

 ¾ Älä käytä kauko-ohjainta radioteknisesti herkissä paikoissa tai herkkien 
laitteiden lähellä (lentoasemat, sairaalat).

 ¾ Kauko-ohjainta saa käyttää vain, kun voima-arvo on säädetty 
vaarattoman suuruiseksi. Voima-arvo täytyy säätää niin alhaiseksi, ettei 
sulkuvoima aiheuta loukkaantumisvaaraa.

 ¾ Kauko-ohjainta saa käyttää vain, kun oven liike voidaan nähdä, eikä 
sen kääntöalueella ole ihmisiä tai esineitä.

Ohjeita radiotaajuuksia käyttävistä 
kauko-ohjaimista

 ¾ Radiolaitteen käyttäjä ei nauti minkäänlaista suojaa muiden 
radioviestintälaitteiden tai päätelaitteiden aiheuttamilta häiriöiltä 
(esim. myös muut radiolaitteistot, joita käytetään asianmukaisesti 
samalla taajuusalueella). Mikäli ilmenee huomattavia häiriöitä, käänny 
paikallisen lähetyshäiriöitä mittaavan telehallintolaitoksen puoleen 
(lähetyksen paikannus)!

 ¾ Radiolaitteistoa ei saa yhdistää ilman lupaviranomaisten lupaa toisiin 
radioviestintälaitteisiin.

Ennen asennusta
HuOMIO!
seinien ja katon on oltava lujia ja kestäviä. Koneiston saa 
asentaa vain oikein asennettuun ja säädettyyn oveen. väärin 
säädetty ovi saattaa aiheuttaa vakavia tapaturmia.

 ¾ Ovien on oltava itsessään vakaita, koska niihin kohdistuu suuria veto- 
ja puristusvoimia. Tarvittaessa vahvista kevyet muovi- tai alumiiniovet 
ennen asennusta. Kysy neuvoa alan erikoisliikkeestä.

 ¾ Mikäli painavaan oveen asennetaan koneiston kanssa kiskoihin jatke, 
on ehdottomasti käytettävä toista kattoripustinta.

 ¾ Tarkasta oven liikeradan korkeimman kohdan (THP) ja katon välinen 
etäisyys. Sen on oltava vähintään 35 mm, mutta enintään 65 mm, 
jolloin työntötanko saa olla enintään 30° kulmassa. Jos välimatka on 
lyhyempi, täytyy koneistoa siirtää taaksepäin ja asentaa pidennetty 
työntötanko. Kysy neuvoa alan erikoisliikkeestä.

 ¾ Poista oven lukitukset tai tee ne toimimattomiksi.

 ¾ Tarkasta, että ovi liikkuu vaivattomasti.

 ¾ Oven täytyy olla tasapainotettu voiman suhteen.
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Testi:
 � Avaa ovi käsin puolittain aukinaiseen asentoon. Oven on pysyttävä 

tässä asennossa. Jos ovi liikkuu ylös tai alas, säädä sitä mekaanisesti.

 ⇒ Kysy neuvoa alan erikoisliikkeestä.

Asennusvinkkejä
 ¾ Tarkasta toimituksen sisältö ennen asennuksen aloitusta, näin säästät 

aikaa ja tarpeetonta työtä, jos jokin osa puuttuu.

 ¾ Jos koneistoa ei voi asentaa oven keskelle, voidaan sen paikkaa myös 
muuttaa. Tällöin on varmistettava, ettei ovi väänny ja siten jumiudu 
juoksukiskoihin.

Tarkastus:
 � Avaa ja sulje ovea käsin useaan kertaan paikasta, johon ovikoneisto 

halutaan asentaa. Jos ovea voi käyttää vaivattomasti tästä paikasta 
(noudattaen ohjeenmukaisia voimia), koneisto voidaan asentaa.

Tekniset tiedot
868 L 868 LX

Nimellisjännite AC 220 …240 V AC 220 …240 V

Nimellistaajuus 50/60 Hz 50/60 Hz

Suojaluokka IP 20 IP 20

Suurin veto- ja 
puristusvoima

550 N 800 N

Nimellisvetovoima 165 N 240 N

Nimellisvirranotto 0,7 A 0,8 A

Nimellistehonotto 140 W 160 W

Suurin nopeus 160 mm/s 150 mm/s

Ottoteho 
valmiustilassa

7 W 2 W

Kytkentäaika 15 % 15 %

I. Esiasennus lattialla
Kuvien 1 – 4 perusteella voit tunnistaa ovityyppisi.

Tarkasta, mikä ovityyppi autotallissasi on.

1) Lamellinosto-ovi lisätarvikkeita ei tarvita

• yksinkertainen juoksukisko suositus: lamellinosto-oven 
kiinnitysosa bumerangilla

• kaksinkertainen juoksukisko suositus: lamellinosto-oven 
kiinnitysosa ilman bumerangia

2) Kääntöovi lisätarvikkeita ei tarvita

3) Kippiovi kaaritanko tarvitaan

4) Pariovi parioven kiinnitysosa tarvitaan

Osien kuvaus:

1 Juoksuvaunu, ketju ja 
ketjukanava

10 Liukueste edessä, "V"

2 C-kisko, 3 kpl 11 Kattopidike

3 Ylitysosa, 2 kpl 12 Työntötanko, oven 
kiinnitysosa, pultit, 
lukitussokka, ruuvit

4 Ohjauskotelo valoineen 13 Sisääntyöntöosa

5 Ketjulukko, 3-osainen 14 Kiristin, levy, jousi, 
kiristysruuvi

6 Verkkojohto 15 Teräskulmat, ruuvit, tulpat, 
levyt, mutterit

7 Painikejohto 16 Hätävapautin

8 Sisäpainike 17 Valokupu

9 Liukueste takana, "H" 18 Kauko-ohjain

 � Aseta kaikki osat kuten kuvassa lattialle (ohjauskotelo (4), on autotallin 
sisäpuolella) ja ota työkalut esille.

 � Kiinnitä ketju aina täydellisesti ketjukanavaan!

HuOMIO!
varmista, että olet työntänyt ketjusuojuksen kaikki 3 osaa 
toisiinsa kiinni. Muovinen ketjukanava ei ole pakkaus - älä 
poista sitä!

!

 � Työnnä juoksuvaunu (1) ketjuineen yhteen kiskoista (2), aseta 
kosketinjouset sitä ennen paikoilleen. Työnnä loput kiskot (2) 
vasteeseen asti ylitysosiin (3) kiinni. Näin on saatu läpikulkeva kisko.

 � Työnnä punainen liukueste "H" (9) kärki juoksuvaunuun (1) päin 
osoittaen kiskoon.

 � Vie ketju liukuesteen (9) läpi.

 � Työnnä ruuvit (11a) kattopidikkeeseen (11b).

 � Asenna teräskulmat (11c) kuten kuvassa muttereilla (11d) ja 
hammaslevyillä (11e) kattopidikkeeseen (11b).

 � Työnnä kattopidike (11b) takaapäin kiskoon.

 � Yhdistä ketju ketjulukon (5) avulla ohjauskotelon (4) pulttiin, työnnä 
ohjauskotelo takaapäin kiskoon (2) vasteeseen asti.

HuOMIO!
Johto-ohjaimen täytyy olla ohjauskotelon alapuolella.

a Työnnä punainen liukueste "V" (10) kiskon toiselle puolelle.

b Ripusta kiristin (14a) ketjuun ja 

c kierrä 90°.

d Työnnä sisääntyöntöosa (13) kiskoon  (2) ja työnnä kiristin (14a) läpi. 
Aseta aluslevy (14b) ja jousi (14c) kiristysruuvin (14d) päälle ja kierrä 
kiristysruuvi (14d) kiristimen (14a) sisään.

 � Kiristä ketjua merkkiin (nuoli) asti.

A

B

C

D

E
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 � Kiinnitä molemmat teräskulmat (15a) ruuvilla (15b) ja mutterilla (15c) 
sisääntyöntöosaan (13), älä kuitenkaan kiristä aivan kiinni.

 � Jos juoksuvaunua (1) ei voi työntää, vapauta se vetämällä kerran 
hätävapauttimesta (16).

 � Asenna oven kiinnitysosa (12a) ja työntötanko (12b) pultilla (12c) ja 
lukitussokalla (12d) kuten kuvassa juoksuvaunuun (1).

II. Asennus autotallin kattoon
 � Käännä koneisto ympäri niin, että kiskon aukko osoittaa alaspäin. Avaa 

oven lukko ja poista kaikki ovilukitukset ja köydet niin, että ovea voi 
liikuttaa vapaasti.

 � Tarkasta oven kevytkulkuisuus molempaan kääntösuuntaan. Oven 
täytyy olla voimatasapainotettu ja pysyä paikoillaan jokaisessa 
asennossa. Jos tarpeen, ovi on ennen koneiston asennusta säädettävä 
uudestaan.

 � Mittaa oven keskikohta ylhäältä ja merkitse se ovipintaan sekä 
kamanaan oven yläpuolelle.

 � Avaa ovi hitaasti ja määritä samalla oven yläreunan (mukaan lukien 
kumilista, jos sellainen on) pienin välimatka kattoon. Tämän mitan 
(oven liikeradan korkeimman kohdan THP) täytyy olla vähintään 
40 mm. Oven liikeradan ylimmän kohdan ja C-kiskon välisen 
etäisyyden on oltava vähintään 5 mm, mutta ei saa olla enempää 
kuin 65 mm.

OHJE!
Työntötanko saa olla enintään 30° kulmassa.

 � Sulje ovi jälleen.

 � Koneisto voidaan asentaa ovenkamanaan tai kattoon (niin lähelle 
kamanaa kuin mahdollista) aina sen mukaan minkälaisesta autotallista 
on kyse. Merkitse sitä varten oven keskikohdasta 74 mm oikealle ja 
vasemmalle ja 20 - 80 mm oven liikaradan korkeimman kohdan THP 
yläpuolelle reikien paikat ja poraa reiät 
(betoniin: Ø 10 mm, puuhun: Ø 5 mm).

HuOMIO!
Ota huomioon ovenkamanan tai katon paksuus! suojaa 
ohjauskotelo (4) vaurioilta.

 � Käytä tarvittaessa tulppia (15d), nosta koneistoa edestä ja kiinnitä 
kulmaraudat (15a) puuruuveilla (15f) ja aluslevyillä (15e).

 � Nosta koneistoa takaa ja aseta tikkaiden päälle.

 � Työnnä juoksuvaunu taakse. Avaa ovi. Ohjauskotelon (4) ja 
kattopidikkeen (11c) välistä etäisyyttä voi autotallin katon mukaan 
säätää 0 – 600 mm. Suuntaa kattopidike (11c) pystysuuntaan niin, että 
ovi ei liikkuessaan osu C-kiskoon (2), suuntaa samalla koneisto oven 
keskikohdan mukaan. Merkitse reiät ja poraa (betoni: Ø 10 mm, 
puu: Ø 5 mm), aseta tulpat (11f) ja kiinnitä teräskulmat (11c) ruuveilla 
(11h) ja aluslevyillä (11g).

HuOMIO!
Ota huomioon katon paksuus!

 � Tarvittaessa teräskulmien (11c) liian pitkät päät voi lyhentää 
rautasahalla.

 � Sulje ovi. Kiristä ruuvi (15b) ja mutteri (15c). Työnnä juoksuvaunua 
(1) eteenpäin ovenkamanan suuntaan. Pidä oven kiinnitysosaa (12a) 
ovea vasten ja suuntaa keskelle. Ovityypin mukaan kulma voidaan 
asettaa oven kiinnitysosaan eri tavoin. Poraa reiät (Ø 5 mm). Kiinnitä 
kiinnitysosa (12a) neljällä ruuvilla (12e). Tarvittaessa on käytettävä 
muita kuin mukana tulleita ruuveja.

 � Käyttäjä ei saa painikkeesta painaessaan seisoa oven kääntöalueella. 
Käyttäjällä on oltava suora näköyhteys oveen. Älä asenna painiketta 
oven kääntöalueelle. Asenna sisäpainike (8) sopivaan paikkaan 
vähintään. 1,6 m korkeudelle.

 � Asenna 2-johtiminen painikejohto ja liitä valkoinen ja ruskea johdin 
sisäpainikkeeseen (8).

HuOMIO!
Älä koskaan vedä painikejohtoa virtajohtoa pitkin. se voi 
johtaa häiriöihin.

 � Asenna pistorasia.

 � Asenna pistorasia kattoon enintään 0,5 m etäisyydelle ohjauskotelosta.

OHJE!
noudata voimassa olevia vDE-määräyksiä.

 � Työnnä liukueste "V" (10) juoksuvaunuun (1) kiinni, kunnes kuulet 
kytkimen hiljaisen naksahduksen, ja kiristä puristusruuvi. Avaa ovi 
kokonaan.

 � Työnnä liukueste "H" (9) juoksuvaunuun (1) kiinni, kunnes kuulet 
kytkimen hiljaisen naksahduksen, ja kiristä puristusruuvi. Kytke 
juoksuvaunu vetämällä hätävapauttimesta (16).

III. Käyttöönotto

 � Liitä verkkojohto (6). Lampussa täytyy vilkkua valo (jos valo ei vilku, 
katso kohtaa "Voima-arvojen nollaus"). Oppiakseen voima-arvot 
koneiston täytyy kaksi kertaa kulkea auki ja kiinni kokonaan, jolloin se 
oppii tarvittavan voiman kumpaankin suuntaan. Koneisto voidaan tällöin 
käynnistää sisäpainikkeesta (8) tai kauko-ohjaimesta (19). Opetuksen 
aikana sisäänrakennetussa lampussa vilkkuu valo. Vasta kun tarvittava 
voima on opetettu kumpaankin suuntaan, palaa valo keskeytyksettä.

 � Tarkasta ääriasennot avaamalla ja sulkemalla ovi. Tarvittaessa 
säädä liukuesteitä (9/10) uudestaan, kunnes ovi aukeaa ja sulkeutuu 
kokonaan.

 � Tarkasta, antaako koneisto pysäyttää itsensä "AUKI" ja "KIINNI" 
-liikkeessä kevyellä käden painalluksella oven keskikohtaan vähintään. 
1 m korkeudella lattiasta. "KIINNI"-liikkeessä koneisto ajaa tämä 
pysäytyksen jälkeen noin 100 mm takaisinpäin.

HuOMIO!
Autotalleihin, joissa ei ole toista sisäänkäyntiä, täytyy 
virtakatkoksen varalta asentaa hätävapautukseen (ulkoapäin) 
tarvittava vaijeri/vapautinsarja! Jos ovessa on pikkuovi, on 
autotalliin asennettava pikkuoven turvakatkaisin.

F
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Iv. KÄYTTÖ

voima-arvojen nollaus
 � Kun koneisto on asennettu ja kytketty verkkoon, sisäänrakennetussa 

lampussa vilkkuu valo, joka osoittaa, ettei koneisto ole vielä oppinut 
voima-arvoja. Jos valo ei vilku, koska koneisto on esim. tyhjäkäynnillä 
tehdyissä testeissä jo oppinut voima-arvot, on nämä arvot ensin 
poistettava.

 � Irrota sitä varten valokupu (17) ruuvitaltalla. Paina painiketta (20) 
(merkintä "T1") jollakin ohuella esineellä noin 5 sekuntia. Heti kun 
voima-arvot on poistettu, valo sammuu. Voima-arvojen opattamiseksi 
jatka tästä eteenpäin kuten kohdassa (O) on kuvattu. Aseta valokupu 
(17) takaisin.

Hehkulampun vaihtaminen ohjauksesta
 � Irrota verkkopistoke (6) ja sen jälkeen valokupu (17) ruuvitaltalla. Kierrä 

lamppua (21) vasemmalle ja vedä se pois.

 � Aseta uusi hehkulamppu (21) (32,5 V, 34 W, BA 15s) paikoilleen ja 
kierrä oikealle lukituspisteeseen asti.

 � Hävitä vanha hehkulamppu ympäristöystävällisesti.

Kauko-ohjaimen opetus
OHJE!
Toista radiokanavaa tarvitaan vain osittaiseen avaamiseen tai 
2-kanava-käyttöön.

 � Opetuspainike (22) koneistossa/vastaanottimessa

 - kanavalle 1, paina niin usein, kunnes LED-valo (21) palaa, 
päästä irti painikkeesta

 - kanavalle 2, paina niin usein, kunnes LED-valo (23) palaa, 
päästä painikkeesta

 � Jos 10 sekunnin sisällä ei lähetetä yhtään radiokäskyä, vastaanotin 
kytkeytyy jälleen normaalikäyttöön.

 � Paina haluamaasi kauko-ohjainpainiketta vastaanottimen 
vastaanottoalueella. Kauko-ohjain välittää radiokäskyn koneistoon/
vastaanottimeen.

 - Aina sen mukaan mikä kanava oli valittu, sammuu LED-valo (21) tai 
LED-valo (23).

 � Kaikkien muiden kauko-ohjaimien kohdalla, jotka halutaan opettaa 
tähän koneistoon/vastaanottimeen, on toistettava molemmat yllä 
mainitut vaiheet. Radiokäskyllä voidaan tallentaa korkeintaan 112 
muistipaikkaa. Tällöin jokainen kanava varaa yhden muistipaikan.

Esimerkki:
Jos eri kauko-ohjaimista halutaan opettaa vain yksi painike, voidaan 
tallentaa yhteensä 112 kauko-ohjainta.

Jos kauko-ohjaimista halutaan opettaa aina kaksi painiketta, muistitilaa on 
käytettävissä enää vain 56 kauko-ohjaimelle.

 � Opetustila voidaan keskeyttää siten, että opetuspainiketta (22) 
painetaan niin usein, kunnes yksikään LED-valo ei enää pala.

vastaanottimen muistin tyhjentäminen
Jos jokin kauko-ohjaimista katoaa, on vastaanottimen muisti 
turvallisuussyistä tyhjennettävä ja kaikki kauko-ohjaimet opetettava 
uudelleen.

Sitä varten:

 � Paina ja pidä painettuna opetuspainiketta (22).

 � LED (21 tai 23) palaa 5 sekuntia, vilkkuu sen jälkeen 10 sekuntia ja 
palaa sitten jälleen.

 � Kun siitä on kulunut vielä 10 sekuntia (kaikkiaan 25 sek.), palavat 
molemmat LED-valot - kaikki kanavat on tyhjennetty.

 � Päästä opetuspainikkeesta (22) , LED-valot sammuvat - tyhjennys on 
päättynyt.

Yhden kanavan tyhjennys vastaanottimesta
Kanava 1

 � Paina ja pidä painettuna opetuspainiketta (22).

 � LED (21) palaa 5 sekuntia ja vilkkuu sitten 10 sekuntia.

 � Kun LED (21) palaa jälleen, päästä opetuspainikkeesta (22) 
- LED-valo sammuu - tyhjennys on päättynyt.

Kanava 2
 � Paina ja pidä painettuna opetuspainiketta (22).

 � LED (23) palaa 5 sekuntia ja vilkkuu sitten 10 sekuntia.

 � Heti kun LED (23) palaa jälleen, päästä opetuspainikkeesta (22) 
- LED-valo sammuu - tyhjennys on päättynyt.

Kauko-ohjainpainikkeen tyhjennys 
vastaanottimesta
Jos yksi käyttäjistä muuttaa pois ja haluaa ottaa kauko-ohjaimen 
mukaansa, on kauko-ohjaimen kaikki radiokäskyt tyhjennettävä 
vastaanottimesta.

HuOMIO!
Turvallisuussyistä tulee kauko-ohjaimen jokainen painike ja 
painikeyhdistelmä tyhjentää.

 � Paina opetuspainiketta (22) koneistosta/vastaanottimesta ja pidä 
5 sekuntia painettuna, kunnes LED-valo (21 tai 23) vilkkuu (sama 
kumpi), paina kauko-ohjaimen sitä painiketta tai painikeyhdistelmää, 
jonka radiokäsky halutaan poistaa koneistosta/vastaanottimesta.

 ⇒ LED-valo sammuu - tyhjennys on päättynyt.

 � Toista menetelmä kaikki tyhjennettävien painikkeiden tai 
painikeyhdistelmien kohdalla.

Kauko-ohjaimen pariston vaihtaminen
 � Paina kolikolla kauko-ohjainta avainrenkaasta.

 � Avaa paristokansi alaspäin.

 � Poista paristo ja vaihda sen tilalle uusi (tyyppi CR 2032). Varmista, että 
pariston navat menevät oikeinpäin.

 � Paina paristokansi jälleen kiinni ja tarkasta toiminta lähetys-LED-valon 
avulla.

Tämä ohjaus tarjoaa sinulle useita lisätoimintoja, kuten esim. oven 
osittaisen avaamisen, 2-kanava-käytön, oven tilanäytön ja liitännän 
TorMinaliin (32).
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Riviliitin (24)
 ¾ sallittu johdon halkaisija: enintään 1,5 mm²

Riviliittimen tehdaskytkennät:

1 + 2 muuntaja toisio (punainen)

3 C-kisko (vihreä)

4 ketju (punainen)

5 + 6 painikkeen liitäntä, tähän voidaan liittää rinnakkain lisää 
painikkeita

Liitäntämahdollisuudet
Muut liitäntämahdollisuudet ohjauksen liitinriviin (26).

 ¾ sallittu johdon halkaisija: enintään 0,75 mm²

HuOMIO!
Jos turvalaitteita ei asenneta, on hyppyjohtimen jäätävä 
liittimeen 7 + 8. Jos turvalaite liitetään, poista hyppyjohdin 
liittimestä 7 + 8.

Liitin Liitäntämahdollisuudet
Turvaliitäntä (valoverho tai 2. painiketulo), toimitustila 
hyppyjohtimella

7 Signaali (SIG)

8 Maadoitus (GND)

DC 24 V lähtö säädetty, maks. 0,1 A

9 + DC 24 V

10 Maadoitus (GND)

Liitäntä DC 24 V varoitusvalo (säätämätön, maks. 34 V),

11 + DC 24 V

12 Maadoitus (GND)

sulake
 ¾ Sulake (28): DC 24 V lähdön suojaus (liitin 11 + 12) 

sulakkeella 1 A nopea.

Lisäsäätömahdollisuudet kytkimen 
(30) 1-8 kautta:

DIP Kuvaus Asento "OFF" Asento "On"
1 Reaktio turvatuloon 

kun "OVI AUKI", 
esim. joku kulkee 
valoverhon läpi

Ei reaktiota oven 
avauksessa

Koneisto pysäyttää, 
kun ovi avataan

2 Toimintatavan 
valinta

Sulkijakontakti 
(esim. 
valoverholle)

Painike 2, 2-kanava-
käyttöön

3 Reaktio turvatuloon 
kun "OVI KIINNI"

Suunnanvaihto: 
koneisto pysähtyy 
ovea suljettaessa 
ja palaa noin 100 
mm takaisinpäin

Koneisto pysähtyy 
ovea suljettaessa ja 
avaa oven kokonaan

4 Oven tilanäyttö 
tai varoitusvalo 
(vilkkuu oven ollessa 
liikkeessä)

Varoitusvalo 
vilkkuu oven 
ollessa liikkeessä 
(ohjaus tuottaa 
vilkkumisen)

Oven tilanäyttöön 
liitetty varoitusvalo:
• palaa, kun ovi ei 

ole KIINNI

• sammunut, kun ovi 
on kiinni

5 Esivaroitusaika kytketty pois 
päältä

Esivaroitusaika:
varoitusvalo vilkkuu 3 
sekuntia ennen oven 
liikettä

6 Backjump (ovi 
sulkeutuu, 
juoksuvaunu ajaa 
takaisin avaus-
suuntaan)

kytketty pois 
päältä

Backjump pitkä
noin 70 ms
noin 1 - 5 mm

7 2-kanava-käyttö
(määritetty avaus ja 
sulkeminen)

1-kanava-käyttö
Impulssijärjestys:
auki-seis-kiinni-
seis…

2-kanava-käyttö
• painike/kanava 1 

auki-seis-auki…

• painike/kanava 2 
kiinni-seis-kiinni…

8 Osittainen 
avaaminen, 
2-kanava-käyttö 
(esim.: autotallin 
tuuletus)

Ei osittaista 
avaamista

Osittainen avaaminen 
aktivoitu
• painike/kanava 

1 avaa ja sulkee 
oven (katso 
1-kanava-käyttö)

• painike/kanava 
2, osittainen 
avaaminen

• aseta kytkin 2 
asentoon ON

Oven kohdatessa esteen
 ¾ Jos ovi sulkeutuessaan osuu esteeseen, koneisto vaihtaa suuntaa 

ja ajaa noin 100 mm (ota huomioon DIP-kytkimen 3 (30) asetus) 
ja pysähtyy sitten. Seuraavassa käynnistysimpulssissa ovi ajaa 
tuvallisuussyistä vain "AUKI"-suuntaan, kunnes ylempi ääriasento 
on saavutettu. Sen jälkeen molemmat liikesuunnat ovat jälleen 
mahdollisia.

Osittainen avaaminen (DIP 8)
Tämä toiminto avaa oven osittain tai kokonaan, aina sen mukaan miten 
asetus on. Käyttöesimerkkejä: autotallin tuuletus, sivulle liukuvan oven 
avaaminen henkilön sisään-/uloskäyntiä varten.

Osittaista avaamista voidaan käyttää sekä kahdesta painikkeesta että myös 
vain kauko-ohjaimesta. Pelkässä kauko-ohjainkäytössä turvaliitäntä (26), 
liitin 7 + 8, on edelleen käytössä.

Kun painiketta 2 painetaan, koneisto avaa oven osittain, jos ovi on 
kiinni. Jos ovi on jo kokonaan tai osittain auki, painikkeen 2 painaminen 
uudestaan sulkee oven.

Painike 1 avaa oven kokonaan, myös silloin, kun ovi on avattu osittain 
painikkeesta 2.
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Asetukset
 � Sulje ovi.

 � Opeta kanava 2.

 - Opeta kauko-ohjaimen painike 2 kanavalle 2 (katso kohtaa R).

 � Aseta kytkin 2 asentoon "ON": turvaliitännän toimintatavan mukautus.

 - Vain kun 2 painiketta on liitetty, muutoin turvaliitäntää (liitin 1 + 2) 
voidaan käyttää esim. valoverhoa varten.

 � Aseta kytkin 8 asentoon "ON" (aktivoi osittaisen avaamisen).

Toimintavaiheet
 � Paina kauko-ohjaimen painiketta 2 tai painiketta 2 (oven avaus 

ääriasentoon "KIINNI").

 - Ovi avautuu, kunnes kauko-ohjaimen painiketta 2 tai painiketta 
2 (seinässä) painetaan toisen kerran tai ovi on saavuttanut 
ääriasennon "OVI AUKI".

 � Paina kauko-ohjaimen painiketta 2 tai painiketta 2, kun haluttu asento 
on saavutettu.

 � Sulje ovi kauko-ohjaimen painikkeesta 2 tai painikkeesta 2.

Nyt haluttu osittainen avaaminen on tallennettu ja se voidaan aktivoida 
suoraan kauko-ohjaimen painikkeesta 2 tai painikkeesta 2.

Kun haluat poistaa osittaisen avaamisen, aseta DIP-kytkin 8 asentoon 
"OFF".

2-kanava-käyttö (määritetty avaus ja 
sulkeminen) (DIP 7)
Painike/kanava 1 avaa ja painike/kanava 2 sulkee oven.  2-kanava-käyttöä 
voidaan käyttää myös vain yhdestä painikkeesta tai kauko-ohjaimesta. Jos 
2-kanava-käyttöä ohjataan vain kauko-ohjaimen kautta, on turvaliitäntä 
edelleen käytettävissä.

Asetukset
 � Aseta kytkin 2 asentoon "ON", vain jos painike 2 on liitetty.

 � Aseta kytkin 7 asentoon "ON".

 � Aseta kytkin 8 asentoon "OFF".

 � Opeta kauko-ohjaimen toinen painike kanavalle 2.

Oven tilanäyttö (DIP 4)
Jos varoitusvalo on liitetty, osoittaa se, onko ovi kiinni vai auki. Varoitusvalo 
palaa, jos ovi ei ole "KIINNI".

Asetukset:
 � Aseta kytkin 4 asentoon "ON".

 � Liitä varoitusvalo DC 24 V liittimeen 11 + 12.

Lisätiedot
LED (29) näyttää ohjauksen tilan. Jos LED-valo vilkkuu, ei voima-arvoa 
ole opetettu. Normaalikäytössä LED-valo (29) toimii samalla tavoin kuin 
liitettynä oleva varoitusvalo.

Hyppyjohdin (31): Jos koneistoa halutaan käyttää ilman pehmeää käyntiä, 
hyppyjohdin voidaan irrottaa. Tällöin pehmeä käynti on pois toiminnasta. 
Vaihtoehtoisesti: TorMinalin käyttö, katso kohta U.

TorMinalin (32) liitäntä
Lähemmät tiedot, katso TorMinalin käyttöohjetta.

v. HuOLTO JA HOITO
 ¾ Ennen kuin asennat tai huollat ovea tai ovikoneistoa, irrota aina ensin 

verkkopistoke.

 ¾ Jos ketju tai ketjukanava on hyvin likainen, puhdista se puhtaalla 
liinalla.

 ¾ Voitele ketju kerran vuodessa "kevyellä" öljyllä, esim.: Ballistol, WD 40.

 ¾ Tarkasta kaikkien kiinnitysruuvien kireys. Tarvittaessa kiristä.

 ¾ Tarkasta turvalaitteiden toiminta säännöllisesti, kuitenkin vähintään 1 x 
vuodessa.

 ¾ Tarkasta ovi sen valmistajan ohjeiden mukaan, kuitenkin vähintään 
kerran vuodessa.

 ¾ Tarkasta säännöllisesti:

 - Voimankatkaisu: Pysäytä ovi sen avautuessa ja sulkeutuessa. Oven 
täytyy pysähtyä, jos sitä pidetään kevyesti vastaan.

 - Hätävapautin: Ovi täytyy voida helposti vapauttaa käsin lukituksesta.
 - Valoverho, jos sellainen on: Avaa/sulje ovi ja katkaise samalla 

valoverhon säde. Koneisto toimii kuten kytkimestä (30) säädettynä.

Purkaminen
 ¾ Noudata turvallisuusohjeita. Irrota verkkopistoke.

 ¾ Työnkulku on sama kuin kappaleessa "II. ASENNUS", vain 
päinvastaisessa järjestyksessä. Kuvatut säätötyöt jäävät pois.

Takuu ja asiakaspalvelu
 ¾ Takuu on lain määräysten mukainen. Mahdollisissa takuutapauksissa 

yhteyshenkilö on laitteen myyjä. Takuuoikeus on voimassa vain siinä 
maassa, josta koneisto ostettiin.

 ¾ Takuuoikeus ei koske paristoja, sulakkeita eikä hehkulamppuja.

 ¾ Jos tarvitset huoltoa, varaosia tai lisätarvikkeita, käänny koneiston 
myyneen liikkeen puoleen.

 ¾ Olemme pyrkineet tekemään asennus- ja käyttöohjeista 
mahdollisimman selkeitä. Jos sinulla on parannusehdotuksia tai jos 
asennus- ja käyttöohjeesta puuttuu tietoja, lähetä ehdotuksesi meille: 
Internet: http://www.aperto-torantriebe.de

OHJE!
Jos "Aperto 868 LX" -koneiston verkkojohto on vaurioitunut, 
on laite lähetettävä valmistajalle (verkkojohtoa ei voi vaihtaa).

Eu-vaatimustenmukaisuusvaktuutus
www.sommer.eu/mrl

T
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