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1.  YLEISTÄ TIETOA JA TURVALLISUUSOHJEITA 

!
 

Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä tietoa turvallisuuden noudattamisesta. Ennen laitteen 
asennusta, on tarpeen käydä ohjeet huolellisesti läpi. Säilytä nämä käyttöohjeet!  

!
 

Tuotteen asennus, kytkentä, käyttöönotto ja huolto on tehtävä ammattilaisen toimesta.   

!
 

Noudata näissä ohjeissa määrättyjä turvallisuusohjeita.  

!
 

Noudata standardien mukaisia tuotteen kasaukseen, asennukseen ja automatisoitujen 
ovien (EN 12604, EN 12605, EN 12453, EN 12445, EN 12978) käyttöön liittyviä sää-
döksiä, sekä muita paikallisia säädöksiä.  

!
 

Näissä ohjeissa mainittujen asennusten, ohjelmointien, toimintojen, tai säätöjen muut-
taminen säädösten vastaisiksi ei ole sallittua. Niiden muuttaminen saattaa aiheuttaa 
vaurioita, vaaratilanteita, vammoja, sekä toimintahäiriöitä. Tuotteiden takuu raukeaa 
tehdyistä muutostöistä.   

!
 

Tuotteen osia ei tule vaihtaa tai muuttaa. Valmistaja tai myyjä ei ole vastuussa vahin-
goista, jotka ovat syntyneet luvattomasti tehdyistä muutoksista laitteeseen, tai laitteen 
väärinkäytöstä. Takuu raukeaa tehdyistä muutostöistä. 

!
 

Pidä huoli, että asennusvaiheessa moottorin tai muiden liikkuvien osien läheisyydessä 
ei ole vettä tai muita nesteitä. Sellaisissa olosuhteissa laitteiston käyttö voi olla vaaral-
lista. Varoita laitteiston käyttäjiä vaaratilanteista välittömästi. 

!
 

Tuote on käyttöönotettava voimassaolevien lainsäädäntöjen puitteissa.   

!
 

Jos tuotteessa on vika johon ei löydy ratkaisua näistä ohjeista, ota yhteyttä myyjään.   

!
 

Jos työskentelet laitteen, tai sen sisäpuolisten kytkentöjen parissa (asennus, korjaus, 
huolto, puhdistus, jne.), katkaise sähkö pääkatkaisimesta. Mikäli pääkatkaisin on toi-
sessa tilassa, kiinnitä sen päälle tiedote “Älä kytke virtaa päälle, laitteistoa huolletaan” 
ja varmista kaikin tavoin ettei sähkövirta kytkeydy päälle.  

!
 

Virtajohtojen vahingoittuessa huolto on tehtävä valmistajan määräämän sähköteknikon 
tai huoltoyhtiön toimesta.   

!
 

Valmistaja pitää kaikki oikeudet muuttaa näiden ohjeiden, sekä itse tuotteen, sisältöä 
ja rakennetta siitä erikseen ilmoittamatta. 

!
 

Tämän käyttöohjeen sisältöä ei voida pitää perusteena oikeuskäsittelyille.  
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2.  TUOTEKUVAUS 

Tämä nosto-ovien automatisointiin tarkoitettu asennussarja sisältää sähköisen ohjausjärjestel-
män, liukukiskon ja toimii myös ovien tasapainotusjärjestelmänä.  

Sarjat ASG600/3KIT ja ASG1000/3KIT sisältävät kiskon ASGR3. Sarja ASG1000/4KIT sisältää 
kiskon ASGR4. 

Ohjausjärjestelmän sähkömoottorissa on itselukittuva vaihteisto, sekä sähköinen ohjainyksikkö 
jossa sisäänrakennettu radiovastaanotin ja merkkivalo. Järjestelmää voi käyttää erinäisillä laitteil-
la (saatavana lisävarusteina) joilla lisäominaisuuksia ja turvallisuutta voidaan lisätä.  

Sähkövirta ohjataan verkkojohdolla sähköverkosta ~230В/50Hz virralla. Sähkökatkon sattuessa 
lavettia voidaan liikuttaa manuaalisesti. Moottorille voidaan syöttää virtaa myös akulta, joka toi-
mii varasähköjärjestelmän yksikkönä. 

 

2.1.  Moottorin mukana toimitetut osat 

Taulukko 1. Moottorin mukana toimitetut osat 

№ Osa Kappalemäärä 

1 Ohjausjärjestelmä 1 

2 Asennus- ja käyttöopas 1 

3 Radio-ohjaus yksikkö 2 

4 
Kisko (esiasennettu sarja, jossa köysi jarrun manuaaliseen va-
pauttamiseen ja kaksi kiinnityssarkaa)   

1 

5 Lavetin yläosa 1 

6 Kampi 1 

7 Liikekytkin 1 

8 Kiskon seinäkiinnityskannatin  1 

9 U-mallinen kannatin ohjausjärjestelmän kiskokiinnitykseen 2 

10 U-mallinen kannatin kiskon seinäkiinnitykseen 1 

11 Ovenkannatin 1 

12 Kiskon kattokiinnityskannatin 1 

13 Pultti М6х14 2 

14 Pultti М8х16 6 

15 Ruuvi М6х20 4 

16 Peltiruuvi М6,3х16 4 

17 Mutteri М6 6 

18 Mutteri М8 6 

19 Akseli Ø8х25 2 

20 Kiinnitin 2 

21 Turvallisuusohjeet 1 

22 Manuaalisen vapautuksen ohjeet 1 

 

!
 

Pakkauksessa ei ole tarvittavia ruuvikiinnitysmateriaaleja joita tarvitaan järjestelmän 
sekä kiskojen katto– ja seinäkiinnityksiin, koska niiden tyyppi määräytyy käytössä ole-
vien seinäpaksuuksien ja -materiaalien mukaan.  

!
 

Kun asiakas vastaanottaa tämän asennussarjan, pitää tämän varmistaa että se sisältää 
kaikki tarvittavat osat ja ettei se ole vahingoittunut. Ilmoita mahdollisista vahingoista 
tuotteen myyjälle.  



 5 

2.2.  Tekniset tiedot 

Ilmoitetut tiedot mitattu 20 ºС (±5 ºС) lämpötilassa. 

Taulukko 2. Ohjausjärjestelmän tekniset tiedot 

Yksiköt 
Arvot 

ASG600/3KIT ASG1000/3KIT ASG1000/4KIT 

Toimintajännite, В 230 (±10%) 

Taajuus, Hz 50 

Maksimi käyttöteho, Н 600 1000 

Tehon kohdistusarvo, Н 300 400 

Liikenopeus kohdistetulla arvolla, m/c 0,08 0,06 

Liikenopeus tyhjäkäynnillä (enintään), m/c 0,14 0,15 

Virrankulutus, watt 200 300 

Virrankulutus valmiustilassa (enintään), watt 4 

Jatkuvan käytön maksimiaika, min 4 

Toistuvan käytön maksimimäärä, krt/h 8 10 6 

Merkkivalo 24В/10Вт, base ВА15 

Kiskon pituus, m 3,2 4,2 

Maksimi ovikorkeus, m 2,4 3,4 

Maksimi toimintatila, m2 8,4 12 16 

Suojaluokitus I 

Kotelon turvaluokka IP20 

Toimintalämpötilat, ºС -20…+50 

Ohjausjärjestelmän mitat (enintään), mm 345х215х120 

Ohjausjärjestelmän paino (enintään), kg 4,1 4,6 

Taulukko 3. Radio-ohjaimen tekniset tiedot 

Yksiköt Arvot 

Koodi/toiminto dynaaminen 

Taajuus, MHz 433,92 

Lähetysteho (enintään), mWatt 2 

Siirtonopeus (enintään), % 10 

Toimintasäde (vähintään), m 50 

Ohjaimen voimanlähde paristo 12В/tyyppi 27А 

Ohjattavien yksiköiden lukumäärä, kpl 20 

Ohjaimen kotelon suojaluokka  IP40 

Ohjaimen mitat (enintään), mm 55х38х12 

Ohjaimen paino (enintään), g 33 
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3.  ASENNUKSEN VALMISTELU 

3.1.  Alustava tarkistus 

Ennen järjestelmän asennusta on tarpeen: 
 Tarkistaa laitteiston osien ja materiaalien yhteensopivuus paikallisten asennusmääräysten 

mukaisiksi.  
 Varmista että nosto-oven rakenne on automatisoidulle järjestelmälle sopiva. Tätä asennussar-

jaa ei voida asentaa oviin joissa on erillinen lisäovi.  
 Varmista että nosto-oven mittasuhteet ovat hyväksyttävissä rajoissa (kts. «Tekniset tiedot»). 
 Tarkista että nosto-oven avaamiseen vaadittu työntöteho ei ylitä moottorin maksimitehoa 

(kts. «Tekniset tiedot»). 
 Tarkista että ovipalkeiden siirtoon tarvittava teho ei ylitä puolta ilmoitetusta tehontarpeesta 

(kts. «Tekniset tiedot»). Voimansiirtoa on rajoitettava huonojen sääolosuhteiden (kuten tuu-
len ja lumentulon) ja normaalista kulumisesta johtuvien seikkojen varalta, sillä ne saattavat 
vaatia lisätehon käyttöä järjestelmässä lisääntyneen kitkan vuoksi. 

 Tarkista ovien tasapainotus, niiden on pysyttävä paikoillaan kaikissa asennoissa. 
 Ennakoi mahdolliset riskit (kova isku, puristuminen, kiilautuminen, raahautuminen ja muut 

vaaratilanteet). Määritä lisävarusteiden tarve riskien poistamiseksi ja turvallisuussäädösten 
noudattamiseksi. 

 Varmista että lisävarusteiden (valokennot, ohjauspainikkeet ja muut) asennuspaikat ovat suo-
jassa iskuilta ja että asennuspinnat ovat riittävän kestäviä.  

 Varmista ettei ohjaujärjestelmän ja sen osien sisällä ole ylimääräisiä osia tai nesteitä. 
 Varmista että ohjausjärjestelmä komponentteineen on asennettu kauas avotulesta ja muista 

lämmönlähteistä. Tämän noudattamatta jättäminen saattaa vaurioittaa tuotetta, aiheuttaa vi-
katiloja, tulipalon, tai muita vaaratilanteita.  

 Varmista että ovet voidaan vapauttaa nopeasti ja helposti myös manuaalisesti.  
 Varmista että sähkölaitteisto on kytketty maadoitettuun pistorasiaan.  
 Varmista asennuksen ja kytkennän jälkeen ettei virtajohto kulje ovien tai muun liikkuvan lait-

teiston läheisyydessä. 
 Varmista että kytketyn laitteen sähköverkko on suojattu oikosulun varalta (automaattinen su-

lake tai vastaava). Laitteen sähköliitäntöjen välillä tulee olla etäisyyttä toisiinsa vähintään 
3mm. 

3.2. Tarvittavat työkalut ja tarvikkeet 

Kuva 1 näyttää tuotteen asennukseen tarvittavien työkalujen ja tarvikkeiden vähimmäismäärän.  

 

Kuva 1. Tarvittavat työkalut ja tarvikkeet 

!
 

Käytettävien työkalujen ja varusteiden tulee olla hyväkuntoisia ja vastata lainmukaisia 
työturvallisuusohjeita, -määräyksiä ja -standardeja.  

Tarvikkeita (valokennot, kytkimet, ohjauspainikkeet, jne.) asennettaessa, on suositeltavaa käyt-
tää monijohtimista sähkökaapelia. Asenna turvaluokkien mukaiset kaapelit (mitat, johtojen luku-
määrä, pituus, jne.) kytkentätavasta riippuen, laitteiston tehon, johtojen pituuden, vallitsevien 
olosuhteiden ja paikallisten säädösten mukaan. Kaapelien täytyy kulkea omissa kaapelikanavis-
saan. 

3.3.  Valmistelut 
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Ennen asennusta: 
 Määritä asennuspaikka järjestelmän jokaiselle komponentille; 
 Määritä kaikkien laitteiden kytkennät etukäteen valitun asennustavan mukaan; 
 Varmista että sinulla on kaikki asennukseen tarvittavat työkalut; 
 Määritä johtojen minimipituudet jokaisen komponentin mukaan; 
 Poista työskentelyalueelta kaikki tarpeettomat esineet (köydet, ketjut, kulmaraudat, jne.) ja 

sammuta kaikki tarpeettomat sähkölaitteet. 

!
 

Älä pidä sähkövirtaa kytkettynä asentaessasi sähköjohtoja. Varmista että virta on 
poiskytketty pääkatkaisimesta.  

!
 

Tässä mainitut ohjeet toimivat pelkkänä malliesimerkkinä, sillä ohjausjärjestelmän 
asennus ja käytössä olevat elementit voivat vaihdella asennustavan ja -paikan mukaan. 

Valitse asennukseen sopivin ratkaisu.  

4.  Asennus 

Asentaminen ja kytkennät on tehtävä ammattilaisen toimesta paikallisten lainsäädäntöjen ja tä-
män asennusoppaan mukaan.  

Seuraa asennuksessa kuva 2:n kohtia (kohdat on numeroitu kuvaan, Taulukko 1 esittämän toimi-
tuksen mukaisesti (paitsi kohdat 21 ja 22). 

4.1.  Liukukiskon asennus 

Kisko toimitetaan puoliksi koottuna. Kokoa se loppuun (kts. А, kuva 2) seuraamalla näitä ohjeita: 
 Kiinnitä lavetin (5) yläosa kiskon (4) alaosaan käyttämällä neljää ruuvia (15). Laita lavetin ja 

kiskon väliin hieman voiteluainetta jotta varmistat tasaisen toiminnan.  
 Tarvittaessa vedä ketjua ja kohdista kiskoilla oleva mutteri ruuvin avulla. Jos ketju on liian 

kireällä, kisko kuluu käytössä nopeammin. Jos ketju on liian löysällä, se saattaa mutkitella ja 
pitää ikävää ääntä.   

 Kiinnitä manuaaliseen vapautukseen tarkoitettu köysi (21) vivulle tarkoitettuun aukkoon lave-
tin (5) yläosassa. Köydenpään on roikuttava alle 1,8 metrin korkeudella lattiasta.   

Kiskolavetti voidaan vapauttaa jotta ovia voidaan liikuttaa manuaalisesti. Vapauttaaksesi lavetin, 
vedä köydestä kunnes lavetti on vaakatasossa (Kuva 3а). Palauttaaksesi lavetin lukittuun tilaan, 
vedä köyttä poispäin ovista ja liikuta lavetin vipu vaaka-asentoonsa (Kuva 3б) ja sen jälkeen ovi-
paljetta niin että lavetti kytkeytyy ketjurataksiin. 

!
 

Käytä manuaalista ohjausta asennusvaiheessa vain jos se ei muuten toimi, tai jos 
sähkövirta on poiskytketty.  

 



A

B

C

D

F

G

F D

G

C A B

4

15 5

21

4

1

9

17

8

13

18
22

10 14

15º… 30º

22

12

16

11 20

19

6

7

35º… 55º

17

 

Kuva 2. Sarjan asennus 



 
 

а б 

Kuva 3. Lavetin manuaalinen vapautus 

!
 

Lavetin manuaalisessa vapautuksessa saattaa esiintyä ovien holtitonta liikettä:  
- jos ovien jouset ovat löysällä tai rikki; 
- jos ovet eivät ole tasapainossa; 
- jos ovet avataan manuaalisesti, lavetti saattaa osua ohjausjärjestelmään (rajoita 

ovien liikkuvuutta avatussa ääriasennossa jo asennusvaiheessa); 

- manuaalisesti ovia tulee liikuttaa maltillisesti! 

4.2.  Ohjausjärjestelmän asennus kiskoille 

Asenna järjestelmä kiskoille (kts. B, kuva 2) seuraamalla näitä ohjeita: 

 Kytke työntämällä kiskon pää (4) ja ohjausjärjestelmä (1) toisiinsa, niin että ratas ja veto-
akseli kohtaavat. Ohjausjärjestelmä on asennettava kiskoille varovasti välttämällä liiallista 
voimankäyttöä joka voisi vahingoittaa järjestelmää tai pilata sen ulkonäön.  

 Kiinnitä kisko ohjausjärjestelmään kahdella U-mallin kannattimella (9) ja yhdistä ne neljällä 
ruuvilla (17). 

4.3.  Kiskon kiinnitys ovien yläpuoliseen seinään 

Kiinnitä kisko ovien yläpuoliseen seinään (kts. C, kuva 2) seuraamalla näitä ohjeita: 
 Määritä kiinnityskannattimen paikka kiskoa (8) varten. Ovien korkeimmassa ääriasennossa 

niiden ollessa auki, ovipaneelin yläreunan on oltava vähintään 50 mm alempana kuin kisko-
jen vaakasuorassa oleva alareuna.  

 Säädä kiskon (8) kiinnityskannattimelle haluttu kohta seinässä, sen ollessa vaaka-

asennossa keskellä ovia, käyttämällä kolmea ruuvia. Jos kannatinta ei voida asentaa kes-
kelle ovia, se täytyy asentaa noin 100mm päähän vasemmalle tai oikealle puolen ovien 
keskikohdasta. Käytä seinäpaksuudelle ja -materiaalille sopivia ruuveja.  

 Yhdistä kisko ohjausjärjestelmään ja kiinnitä kiskon (8) kiinnityskannatin käyttäen kahta 
pulttia (13) ja kahta mutteria (17).  

4.4.  Kiskon kiinnitys kattoon 

Kiinnitä kisko kattoon seuraamalla näitä ohjeita: 
 Kiinnitä U-mallinen kiskon (10) kannatin (kts. D, kuva 2) ja väännetty kiinnitysssarka (22) 

kiskoille lähelle ohjausjärjestelmää käyttäen kahta pulttia (14) ja kahta mutteria (18).  
Jos kiskon ja katon välinen etäisyys on 5-130mm, käytetään yhtä P-mallista sarkaa (Kuva 
2). 
Jos kiskon ja katon välinen etäisyys on 130-350mm, käytetään kahta Z-mallista sarkaa 
(tässä tapauksessa tulisi käyttää kahta ylimääräistä kiinnityssarkaa, jotka eivät sisältyneet 
toimitukseen).  

!
 

Riippuen valitusta asennustavasta, valitse sopivin kolo väännetystä kiinnityssarasta. 
Kiinnityssaran tarpeettoman osan voi leikata pois. 

!
 

Kiskoilla oleva ohjausjärjestelmä sopii suoraan kattoasennukseen. Tässä tapaukses-
sa kiskon ja katon välisen etäisyyden on oltava 5 mm.   
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 Asenna kiskon kiinnityskannatin (12) (kts. F, kuva 2) ja väännetty kiinnityssarkain (22) 
(kuvattu ylhäällä) kiskojen vakaimpaan kohtaan (esimerkiksi 1/3 kiskon pituisen välimat-
kan päähän sisäänkäynnistä). Yhdistä kiskon kiinnityskannatin ja kiinnityssarkain käyttä-
mällä kahta pulttia (14) ja kahta mutteria (18).  

 Tikkaita käyttäen, nosta kiskoilla oleva järjestelmä ylös niin että väännetyt sarkaimet pai-
nuvat kattoa vasten. Aseta kisko vaateriin sekä pysty- että vaakasuorassa käyttämällä ve-
sivaakaa. Merkitse ruuveille neljä paikkaa säätääksesi kiskot kattoon.  

 Asenna ruuvit ja kiinnitä sarkaimet (22) kattoon. Käytä seinäpaksuudelle ja -materiaalille 
sopivia ruuveja. 
 

!
 

Kiinnitystarvikkeiden on kestettävä laitteistolla kuormitettu kiskon paino ja kokonai-
suuden on liikuttava vaivattomasti kun ovet avataan tai suljetaan. Seuraa osien ku-
lumista tarkkaan.  

4.5.  Ovipaneeleiden ja lavetin kytkentä 

Kytke kiskolavetti ja ovipaneelit (katso kohta G, kuva 2) seuraamalla näitä ohjeita: 

 Yhdistä kampi (6) ja liikekytkin (7) käyttämällä kahta pulttia (14) ja kahta mutteria (18)  

joiden pituus säädetään valitsemalla sopivin aukko. 
 Käyttämällä kampea (19) ja sokkaa (20) kiinnitä tämän yhdistetyn tangon toinen pää la-

vettiin ja aseta toinen pää ovikannattimeen (11).  
 Siirrä tanko yhteen lavetin kanssa (vapauta lavetti ensin) kunnes ovikiinnike (11) koskettaa 

ovipalkeiden yläpäätä. Aseta tanko suoraan ja kiinnitä se oviin käyttämällä neljää peltiruu-
via (16).  

5.  SÄHKÖJÄRJESTELMÄ 

!
 

Ennen kuin ryhdyt tekemään sähkökytkentöjä varmista että sähkövirta on katkaistu.   

!
 

Kytkiessäsi sähkölaitteita on tarpeen seurata tässä julkaisussa annettuja ohjeita. 
Vääränlaiset kytkennät saattavat vahingoittaa järjestelmää.   

Kun sähkölaitteet on asennettu ne on liitettävä ohjausjärjestelmään seuraamalla näitä ohjeita: 
 Avaa neljä ruuvia ja ohjausjärjestelmän kansi jotta pääset hallintayksikön liitäntöihin. 
 Poraa kehikkoon aukko, jonka kautta sähkölaitteiden johdot vedetään hallintayksikölle. 
 Kytke johtimet ruuvimeisselillä ohjausyksikön liitäntöihin (kuva 4) kohtien 5.1-5.4 mukai-

sesti. 

- +BAT

- +

+24V PE GND PB

C
O

M

N
O

-+
-+

C
O

M

N
C

RX

TX

фотоэлементы
кнопка 
управления

аккумулятор

 

Valokennot 
Säätöpainike 

Akkukenno 
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Kuva 4. Sähköjärjestelmä 

5.1.  Valokennojen kytkeminen 

Lisäturvaksi järjestelmään voidaan asentaa valokennot. Vastaanottimen (RX) lähdöt on kytket-
tävä liitäntöihin «PE» ja «GND». Vastaanottimen (RX) virtapiiri ja valokennojen lähetin (TX) 

kytketään liitäntöihin «+24V» ja «GND». 

Jos valokennoja on useita pareja, ne on kytkettävä lähdöistä sarjaan ja virtapiiriin rinnan.  

Jos valokennot kytkeytyvät ovien sulkeutuessa, ne pysäyttävät ovien liikkeen ja ovet alkavat 
avautua. 

5.2.  Hallintapainikkeiden asennus 

Ovien hallinnoimiseksi askel-askeleelta-tilassa (vastaa sekvenssiä auki – seis – sulje – seis) 
siihen on mahdollista kytkeä releitä, painonappeja, jne.  

Ohjauspainike (tai painikkeet) kytketään liitäntöihin «PB» ja «GND». Mikäli asennetaan use-
ampi ojauspainike, ne on kytkettävä rinnan.  

Ohjauslaitteet on asennettava ovien läheisyyteen turvallisen välimatkan päähän liikkuvista 
osista ja vähintään 1,5m korkeudelle. 

5.3.  Muiden laitteiden asennus 

Järjestelmään voidaan liittää muitakin laitteita, kuten esimerkiksi universaali radio-
ohjausvastaanotin jne. Nämä laitteet voidaan kytkeä liitäntöihin «+24V» ja «GND» 24В-
volttiseen virtaan. Liittimiin «+24V» ja «GND» liitetyt laitteet eivät saa ylittää 100mA sähkö-
virtaa. 

5.4.  Akkukennon asennus 

Akkukennoa voidaan käyttää valmiusvirtayksikkönä 24В/2,5А·h kanssa. Ohjauspaneeli kytkee 
järjestelmän automaattisesti akkuvirralle mikäli sähkönjakelussa on ongelmia ja myös palaut-
taa sen takaisin normaaliin toimintatilaan. Ohjauspaneeli tarkkailee akun lataustasoa. 

!
 

Jos vaihtoehtoisten laitteiden kytkennät (esimerkiksi akkukennon) tehdään ohjaus-
järjestelmän käyttöönoton jälkeen, ohjelmoi ovien ääriasennot uudelleen (kts. kohta 
«Ääriasentojen hienosäätö») ja tarkista laitteiston toimivuus. 

 

5.5.  Ohjausjärjestelmän liittäminen sähköverkkoon 

Liitettäessä ohjausjärjestelmä ensi kertaa sähköverkkoon: 

 Varmista että lavetti on lukitussa asennossa. 
 Työnnä järjestelmän virtajohto sähköverkon pistorasiaan. 
 Heti tämän jälkeen merkkivalo syttyy järjestelmän ohjauspaneelissa (Kuva 5) ja näyttää 

lukemat numeroiden «99» ja «11» väliltä. Sen jälkeen järjestelmä siirtyy valmiustilaan 
(näytön lukema näyttää «--»). Jollei symboli näy näytöllä, irroita järjestelmä sähköverkosta 

ja tarkista kaikki liitännät huolellisesti (kts. «Ongelmat ja ratkaisut»). 
 Jos järjestelmään on liitetty valokennot, on tarpeen tarkistaa vastaanotin (RX). Jos sen 

merkkivalo vilkkuu tai ei pala ollenkaan, tarkoittaa se ettei signaalia löydy, joka johtuu va-
lokennojen huolimattomasta säädöstä. Valokennojen aktivointi on tehtävä etukäteen (kts. 
«Säädöt»). 

6.  Säädöt 

Järjestelmän säätö tehdään ohjauspaneelin kautta (Kuva 5) jossa on neljä painiketta ja digi-
taalinumeronäyttö (kaksinumeroinen). 
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CODE SET

UP DOWN

 

Kuva 5. Ohjauspaneeli 

Taulukko 4. Ohjauspaneelin painikkeiden toiminnot 

Painike Toiminto 

SET Valinta ja valinnan varmistus 

UP Lisää yksiköitä ohjelmoitaessa ja säädettäessä; Ohjaa 
ovien avautumista ääriasentojen säädössä 

DOWN Vähentää yksiköitä ohjelmoitaessa ja säädettäessä; Ohjaa 
ovien sulkeutumista ääriasentojen säädössä 

CODE Radio-ohjaimen ohjelmointi ja poisto 

6.1.  Ääriasentojen säätö 

Ovien ääriasentojen säätö tehdään manuaalisesti (taulukko 5). 

 

 

 

 

 

 

Taulukko 5. Ovien auki/kiinni -ääriasentojen säätö 

Toiminto Näyttö 

1 
Paina ja pidä pohjassa «SET» painiketta 5 sekunnin ajan 

 

2 
Kun näet lukeman «Р1» vapauta painike ja paina «SET» painiketta kerran 

 

3 
Kun näet lukeman «ОР» liikuta ovi haluttuun auki asentoonsa 
käyttämällä «UP» ja «DOWN» painikkeita. Paina sitten «SET» painiketta  

4 
Kun näet lukeman «CL» liikuta ovi kiinni asentoonsa käyttämällä «UP» ja 
«DOWN» painikkeita. Paina sitten «SET» painiketta  

5 

Ovet avautuvat ja sulkeutuvat nyt automaattisesti näiden ohjelmoitujen 
auki ja kiinni asentoihin ja tallentaa asennot muistiin.  

 

6 
Kun kohdistus on valmis, ohjaus siirtyy odotustilaan 

 
 

!
 

Tätä ohjelmointiprosessia ei tule keskeyttää. Jos niin kuitenkin käy, kaikki asetukset on 
käytävä läpi alusta alkaen. 
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6.2.  Toimintotilojen säätö 

Ohjainyksikkö sallii seuraavien ohjausyksikön kohtien säätämisen (taulukko 6): teho, valoken-
nojen tila, automatisoitu sulkeminen, sekä sähkölukitus. 

Tehonsäätö (А, taulukko 6) mahdollistaa ovien sulkemiseen käytettävän tehon säätämisen. 
Kun haluttu teho on säädetty, järjestelmä pysäyttää ja avaa ovet mikäli se kohtaa odottamat-
toman esteen (esimerkiksi ajoneuvon tai henkilön). 

Valokennojen säätö (В, taulukko 6) mahdollistaa järjestelmän aktivoinnin valokennojen kautta. 

Automaattisen sulkeutumisen säätö (С, taulukko 6) varmistaa ovien automaattisen sulkeutu-
misen kun ennaltamääritetty aika on täynnä. 

Sähkölukituksella (D, taulukko 6) estetään ovien tahaton avautuminen painikkeiden vahin-
kopainalluksilla. Jos tämä toiminto kytketään päälle, on ensin tarpeen painaa hallintapaneelin 
«В» painiketta lyhyesti (kuva 6) ja vasta sitten esiohjelmoitua avauspainiketta. 

Taulukko 6. Ohjausjärjestelmän säätö  

Toiminto Näyttö 

A) Tehonsäätö - 

1 
Paina ja pidä «SET» painiketta pohjassa 5 sekunnin ajan 

 

2 
Nähdessäsi lukeman «Р1» vapauta «SET» painike 

 

3 
Paina «UP» painiketta. Nähdessäsi lukeman «Р2» paina «SET» painiketta 

 

4 

Paina «UP» painiketta lisätäksesi tehoa asteella, «DOWN» painiketta las-
keaksesi tehoa asteella. Maksimitaso on «F9» ja minimi «F1». Tehdasase-
tuksena on «F5». 

 … 

 

5 
Vahvista valintasi painamalla «SET» painiketta, jolloin järjestelmä siirtyy 
valmiustilaan.  

B) Valokennojen säätö - 

1 
Paina ja pidä pohjassa «SET» painiketta 5 sekunnin ajan 

 

2 
Nähdessäsi lukeman «Р1» vapauta «SET» painike 

 

3 
Käyttäen «UP» ja «DOWN» painikkeita, valitse tilaksi «РЗ», paina sitten 
«SET» painiketta 

 

4 

Käyttäen «UP» ja «DOWN» painikkeita, valitse «HI» (valokenno-
ominaisuudet päällä), tai «НО» (valokenno-ominaisuudet pois). Tehdas-
asetus on «НО» 

 or 

 

5 
Vahvista valintasi painamalla «SET» painiketta, jolloin järjestelmä siirtyy 
valmiustilaan. 

 

C) Automaattisen sulkeutumisen säätö - 

1 
Paina ja pidä «SET» painiketta pohjassa 5 sekunnin ajan 

 

2 
Kun näet lukeman «Р1» vapauta «SET» painike 

 

3 
Käyttämällä «UP» ja «DOWN» painikkeita, valitse käyttötilaksi «Р4», paina 
sitten «SET» painiketta  

4 

Paina «UP» painiketta pidentääksesi automaattisen sulkeutumisen aikaa, 
tai «DOWN» painiketta lyhentääksesi automaattisen sulkeutumisen aikaa. 
Ylin taso «b9» vastaa 9 minuuttia, alin taso «b1» vastaa 1 minuuttia. Taso 
«bО» kytkee automaattisen sulkeutumisen pois päältä. Tehdasasetus on 
«bО». 

 … 
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5 
Vahvista valintasi painamalla «SET» painiketta, jolloin järjestelmä siirtyy 
valmiustilaan.  

D) Sähkölukituksen säätö - 

1 
Paina ja pidä «SET» painiketta pohjassa 5 sekunnin ajan 

 

2 
Kun näet lukeman «Р1» vapauta «SET» painike 

 

3 
Käyttämällä «UP» ja «DOWN» painikkeita, valitse käyttötilaksi «Р5», paina 
sitten «SET» painiketta  

4 

Käyttämällä «UP» ja «DOWN» painikkeita, valitse «Lс» (toiminto on pääl-
lekytketty), tai «uL» (toimintoa ei ole kytketty). Tehdasasetus on «ul_» 

 or 

 

5 
Vahvista valintasi painamalla «SET» painiketta, jolloin järjestelmä siirtyy 
valmiustilaan.  

 

!
 

Jos uusia asetuksia ei vahvisteta 20 sekunnin ajan sisällä, järjestelmä siirtyy valmius-
tilaan eikä asetuksia tallenneta. 

6.3.  Ohjaimen ohjelmointi 

Järjestelmän yhden napin ohjaus  (kuva 6) suoritetaan askeleittain (vastaa valintoja Avaa -
Pysäytä - Sulje - Pysäytä). Jotta ohjaus voidaan suorittaa radio-ohjaimella, ohjaimen 
painikkeen koodi on ohjelmoitava ohjausyksikön muistiin (taulukko 7). 

A

B

C

 

А – Valintapainikkeet 

В – Lukituspainike 

С – LED 

Kuva 6. Radio-ohjain 

Таблица 7. Запоминание и стирание пультов радиоуправления 

Toiminta Näyttö 

A) Ohjainyksikön muistin käyttö - 

1 
Paina «CODE» painiketta 

 

2 
Kun näytöllä lukee «Su» paina ohjaimesta haluamaasi (1-2с) А-painiketta 
(kuva 6)  

3 
Paina uudelleen samaa painiketta. Näytöllä vilahtaa lukema «Su», jonka 
jälkeen ohjainyksikkö siirtyy odotustilaan.  

- 
Kun ohjainyksikköön on ohjelmoitu 20 ohjelmaa, näytöllä on lukema «Fu» 

 

B) Ohjaimen poisto ohjausyksikön muistista - 

1 

Paina ja pidä pohjassa «CODE» painiketta, 8 sekunnin sisällä näet näytöl-
lä lukeman «dL», joka varmistaa kaikkien ohjelmien poiston ohjausyksikön 
muistista  

2 
Vapauta «CODE» painike ja järjestelmä siirtyy valmiustilaan. 

 
 



 15 

!
 

Ennen ensimmäistä ohjelmointia, tyhjennä vastaanottimen muisti.  

!
 

Mikäli kadotat ohjaimen, on ohjausyksikön muisti tyhjennettävä ja uudelleenohjel-

moitava heti, jotta vältettäisiin ulkopuolisten sisäänpääsy tiloihin. 

7.  TESTIT JA KÄYTTÖÖNOTTO 

Tämä on tärkein osio ohjausjärjestelmän asennuksessa, sillä se takaa korkeimman luokan suo-

jauksen. 

7.1.  Testaus 

Järjestelmän asennuksen, kytkennän ja säätöjen jälkeen on tarpeen tarkistaa ohjausjärjestel-
män toimivuus. 

Kaikki järjestelmän osat, kuten valokennot, vaativat yksittäisen testauksen. On suositeltavaa 
läpikäydä kaikki näissä ohjeissa mainitut vaiheet. 

Testaus tapahtuu seuraavasti: 
 Varmista, että kohdan “Yleistä tietoa ja turvallisuusohjeita” kaikkia ohjeita on noudatettu. 
 Varmista kiskon ja ohjausjärjestelmän välisen liitännän kestävyys, sen pitää olla luotettava 

ja kestää kuormaa myös kun ovet avataan tai suljetaan nopeasti. 
 Varmista ketjujen kireys ja kiristä tarvittaessa. 
 Vapauta lavetti vetämällä jarruköydestä. Avaa ja sulje ovet manuaalisesti useasti peräk-

käin. Varmista, että kaikki liikkuu sulavasti ilman lisääntynyttä liikevastusta ja ettei mikään 
ole vahingoittunut asennuksen yhteydessä. Palauta lavetti perusasentoonsa. 

 Toista avaa/sulje jakso. Varmista että ovet liikkuvat haluttuun suuntaan, ovipalkeiden on 
liikuttava tasaisesti nopeuden muuttumatta. Liikkeen on hidastuttava noin 200mm päässä 
ääriasennosta. 

 Varmista että merkkivalo palaa kun järjestelmä on toiminnassa ja että se sammuu 3 mi-
nuutin jälkeen ovien sulkemisesta. 

 Tarkista valokennot (jos sellaiset on asennettu), ne eivät saa olla kytkettyinä muihin laittei-
siin. Tarkistaaksesi ne, peitä kennojen optiikka käyttämällä lieriömäistä putkea (halkaisija 

50mm, pituus 300mm): ensin TX-valokennon (lähetin) edessä, sitten RX-valokennon (vas-
taanotin) edessä ja lopuksi molempien kennojen välissä. Varmista että näissä jokaisessa ti-
lanteessa valokennojärjestelmä toimii määrätyllä tavalla (sulkeutuessa järjestelmä pysäh-
tyy ja merkkivalo vilkkuu, jonka jälkeen järjestelmä avaa ovet). 

 Tarkista että järjestelmä havaitsee vieraat esineet ovien avautuessa. Kuormita ovia niiden 
avautuessa, keskeltä oven alalaitaa, 20kg painolastilla (ei painavammalla). Ovien on py-
sähdyttävä. 

 Tarkista että järjestelmä havaitsee vieraat esineet ovien sulkeutuessa (kuukausittain). Ase-
ta lattialle 40mm korkea este. Sulje ovet. Kun ovet koskettavat estettä, järjestelmän on 
pysähdyttävä ja avattava ovet kokonaan. Jos tehoa on säädettävä (kts. «Säätö»). 

7.2.  Käyttöönotto 

Ohjausjärjestelmä on otettava käyttöön vasta onnistuneiden testien jälkeen. Osittainen, tai 
väliaikainen käyttöönotto ei ole hyväksyttävää. 

Jatka laitteiston käyttöönottoa seuraamalla näitä ohjeita: 
 Täytä ja säilytä järjestelmän tekniset tiedot. Tiedoista on löydyttävä: piirustukset, sähkö-

kaaviot, asennus- ja käyttöohjeet, huoltosuunnitelma. 
 Aseta ovien läheisyyteen kiinteät ohjeet tai kyltti siitä kuinka ovet vapautetaan ja avataan 

manuaalisesti. 
 Aseta näkyvälle paikalle ovien läheisyyteen kiinteä varoitusteksti: ”Varoitus! Automaat-

tiovet. Älä oleskele ovien läheisyydessä sillä ne saattavat avautua yllättäen. Pidä lapset 
kaukana ovien ollessa toiminnassa”. 

 Aseta näkyvälle paikalle ovien, tai ohjauslaitteiden, läheisyyteen kiinteä varoitus: ”Varoitus! 
Kiilautumisvaara — Tarkista laitteisto usein ja säädä tarvittaessa. Jos ovet koskettavat 
40mm korkuista lattialla olevaa estettä, niiden liikkeen on muututtava toisensuuntaiseksi, 
esteen poiston ovien alapuolelta on onnistuttava ongelmitta”. 
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 Anna asiakkaalle täydelliset «Asennus- ja käyttöohjeet». 
 Täytä ja anna asiakkaalle «Huoltosuunnitelma». 
 Kerro asiakkaalle mahdollisista vaaratilanteista ennen käyttöönottoa ja opeta turvallisen 

käytön säännöt.  

8.  KÄYTTÖ 

Käytettäessä: 
 Älä anna lasten leikkiä ohjausjärjestelmän osilla. Ohjauspaneelit on asennettava lasten 

ulottumattomiin. 
 Älä koskaan pidä kiinni liikkuvista osista. 
 Ennen kuin liikutat ovia, varmista ettei niiden läheisyydessä ole ihmisiä, eläimiä, 

ajoneuvoja, tai muita esineitä. Tarkkaile tilannetta niin kauan kuin ovet liikkuvat. Ovia ei 
saa alittaa silloin kun ne liikkuvat. 

 Ole varovainen kun käytät manuaalista ohjausta, sillä nosto-ovi saattaa yllättäen tippua, 
johtuen osien rikkoutumisesta tai niiden siirtyneestä painopisteestä. 

 Automatisoitujen ovien käyttäjät on ohjeistettava asianmukaisesti myös niiden vaatimista 
huoltotoimista. 

 Tarkista turvalaitteiden toiminta kuukausittain. 

 Tutki ohjausjärjestelmä tasaisin väliajoin, erityisesti virtajohdot, jouset, sekä 
asennuspintojen kunto; kulumisen, rikkoutumisen ja muuttuneiden painopisteiden varalta. 
Älä käytä ovia, mikäli ne ovat vahingoittuneet, tai jos ne ovat korjauksen tarpeessa. Jos 
ovissa on asennusvirheitä tai ongelmia jousien tasapainossa, henkilövahinkojen sattuminen 
ja laitteiston rikkoutuminen on mahdollista. 

!
 

Ohjausjärjestelmä on suunnattu käytettäväksi kuivissa olosuhteissa, eikä sitä tule 
altistaa hapokkaalle, suolaiselle, tai räjähdysherkälle ympäristölle. 

Ohjausjärjestelmä on tarkistettava tasaisin väliajoin ennaltamäärätyn ammattilaisen toimesta, 
jotta sille voidaan taata tehokas ja turvallinen elinkaari. Huoltotoimien tulee noudattaa paikalli-
sia lakeja, sekä tässä käyttöoppaassa määrättyjä työturvallisuusohjeita. Huoltotyöt tulee suo-
rittaa vähintään kerran vuodessa, tai 2000 avaamisen/sulkemisen jälkeen. Huoltojen välissä 

tulee suorittaa seuraavia toimenpiteitä: 
 Tarkista järjestelmän elementit (ketjut, lavetti, pyörästö, oven osat ja muut), kiinnitä 

erityistä huomiota osien hapettumiseen. Vaihda kaikki ne osat, joissa ilmenee selviä 
kulumisen merkkejä. 

 Tarkista ovien ääriasentojen tarkkuus. Säädä ne tarvittaessa uudelleen. 
 Puhdista laitteiston ulkopinnat pehmeällä ja kostealla liinalla. Puhdistamiseen ei saa 

käyttää vesisuihkua, painepesuria, happoja, eikä alkaliseoksia. 

 Testaa laitteisto käyttämällä suosituksia kohdasta «Testaus». 

Järjestelmän elinkaari on arviolta noin 8 vuotta, johon on laskettu 4 päivittäistä 
avausta/sulkemista. Tämän ajanjakson jälkeen on otettava yhteyttä valmistajaan/myyjään, 
joka määrittelee tuotteen kunnon ja päättää myönnetäänkö sille käyttölupaa jatkossa.   

!
 

Tuotteen valmistaja ei suoranaisesti valvo ovien, ohjausjärjestelmän ja automatisoitu-
jen laitteiden asennusta, niiden huoltoa ja käyttöä, eikä sitä voida pitää vastuullisena 
asennuksien turvallisuudesta, järjestelmän käytöstä, tai ohjausjärjestelmän teknisestä 
tuesta. 

9.  ONGELMATILANTEET JA RATKAISUT 

Taulukko 8 sisältää listan ongelmista, joita saattaa ilmetä asennuksen tai käytön aikana, sekä 

niihin soveltuvia ratkaisuja.  
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Taulukko 8. Ongelmatilanteet ja ratkaisut 

Ongelma Mahdollinen syy Suositellut toimenpiteet 

Järjestelmä ei toimi (ohjaus-
yksikössä ei näy lukemia) 

Sähkövirta on katkaistu, 
tai sulake on palanut  

Tarkista sähkönjakelu. Tarkista ja 
vaihda sulake (sulakkeen arvojen 
on vastattava alkuperäistä)  

Järjestelmä ei toimi radio-
ohjaimella (ohjaimen merk-
kivalo palaa) 

Radio-ohjainta ei ole oh-
jelmoitu ohjausyksikköön  

Ohjelmoi radio-ohjain ohjausjär-
jestelmän muistiin 

Järjestelmä ei toimi radio-
ohjaimella (ohjaimen merk-
kivalo ei pala) 

Ohjaimen paristo on 
ehtynyt 

Tarkista ohjaimen paristo, vaihda 
tarvittaessa 

Lamppu ei pala Lamppu on palanut Tarkista lamppu, vaihda tarvit-
taessa 

Ovet eivät pysähdy 
ääriasennoissaan 

Ääriasentoja ei ole ohjel-
moitu muistiin 

Uudelleenohjelmoi ovien ääri-
asennot 

Kun ovia suljetaan järjestel-
mä pysähtyy ja avaa ovet 

Edessä on este tai järjes-
telmän teho on säädetty 
väärin 

Varmista ettei edessä ole esteita. 
Tarvittaessa lisää järjestelmän 
tehoa 

Järjestelmä pitää ääntä liik-
kuessaan 

Lavetin ja kiskojen välis-
sä ei ole voiteluainetta  

Lisää tarvittava määrä voiteluai-
netta 

Järjestelmän ketju täristää ja 
pitää ääntä kiskoilla 

Ketjuja ei ole kiristetty 
riittävästi 

Tarkista ketjujen kireys, voitele 
tarvittaessa 

Järjestelmän valokennot ei-
vät reagoi esteisiin  

Valokennot ovat vioittu-
neet tai kohdistettu vää-

rin 

Tarkista valokennojen toimivuus, 
vaihda ne uusiin, tai kohdista ne 

uudelleen 

 

!
 

Jollet pysty ratkaisemaan vikatilannetta yllämainituin ohjein, tai jos kyseessä on jo-
kin muu toimintahäiriö, ota yhteyttä huoltoon.  

10.  VARASTOINTI, KULJETUS SEKÄ KÄYTTÖ 

Tämä asennussarja on varastoitava omassa laatikossaan tilassa jossa on huolehdittu riittäväs-
tä ilmanvaihdosta, jossa lämpötilan vaihtelut, ilmankosteus, hiekka-, pöly- ja muut pienhiuk-
kaset eivät ylitä raittiinilman olosuhteita, tai pääse muutoin vaikuttamaan tuotteeseen. Tuotet-
ta ei myöskään saa altistaa sateelle tai suoralle auringonpaisteelle. 

Kuljetus voidaan suorittaa pakkauksen ohjeissa mainituin tavoin kaikilla moottoriajoneuvoilla 

joiden sisälämpötila on -25 ºС ja +55 ºС asteen välillä.  Vallitseva ilmankosteus ei saa ylittää 
80% (20 ºС asteessa). Kuljetuksessa tuotteen vapaata liikkuvuutta tulee rajoittaa, jotta välty-
tään mahdollisilta tuotteeseen kohdistuvilta iskuilta.   

Tämä tuote on valmistettu erilaisista materiaaleista: joitain osia käytetään suoraan, toisia on 
hyödynnettävä tai muunnettava. Jotkin tuotteista saattavat sisältää haitallisia ainesosia. Nou-
data paikallisia haitallisten aineiden käyttöön ja hävittämiseen liittyviä säädöksiä.    

Järjestelmä ei sisällä jalometalleja. 
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Laitteen tiedot 

Valmistaja     _____________________________________ 

Tuoteluokittelu     _____________________________________ 

Valmistusnumero  _____________________________________ 

Asiakastiedot (ostaja) ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
Nimi, osoitetiedot ja puhelinnumero (asiakas) 

Myyjäliikkeen tiedot (asennuksesta vastaava) ________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
Myyjän nimi, osoitetiedot ja puhelinnumero (asennuksesta vastaava yritys) 

Asennuslomake  

Asiakas (osoite) _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Myyjän puhelinnumero ja osoite (asennuksesta vastaava yritys) __________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Asennuskohde ja laitteiston käyttötarkoitus ________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Asennustiedot 

Laite 
(tyyppi- ja sarjanumero) 

Määrä Päivämäärä Asiakas Myyjä 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Säätöluettelo 

Säätö Päivämäärä Asiakas Myyjä 
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Teknisen huollon rekisteri 

Päivämäärä  Toimenpiteet Asiakas Myyjä 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Todistus asennuksesta ja säädöistä 

Järjestelmä on asennettu, säädetty paikallisten määräysten mukaisesti ja on valmiina käyt-
töönotettavaksi. 

Asennuspäivä   _______________________________ 
Päivä, kuukausi, vuosi 

Asentajan allekirjoitus   _______________________________ 
 

 Valtuutettu 

   _______________________________ 
Nimen selvennys 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
Asennuksesta vastuussa olevan toimitsijan / yrityksen nimi- ja osoitetiedot, sekä puhelinnumero   
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Takuu 

1.  Myyjä takaa tuotteen toimivuuden, jos sen käytössä on noudatettu kaikkia mainittuja ohjei-
ta, lakimääräyksiä, sekä myyjän valtuuttamia toimijoita. 
2.  Takuuaika on ___________________ ja se alkaa ____________________. 

3. Kaikki takuuaikana ilmenevät valmistusviat, tai viat jotka johtuvat valmistajan tai myyjän 
valtuuttaman toimitsijan tekemästä asennus- tai huoltovirheestä, hoidetaan myyjän määrää-
män toimitsijan kautta. 
4.  Takuu raukeaa mikäli: 
• Ei noudateta tuotteelle määriteltyjä käyttö- tai asennussäädöksiä; 
• Tuotteen asennuksessa, säätötoimenpiteissä, korjauksessa, uudelleenasennuksessa, tai 
muutostöissä käytetään ulkopuolista toimitsijaa, jota myyjä ei ole valtuuttanut; 
• Vahinko on aiheutunut väärän sähköjännitteen käytöstä; 
• Vahinko on aiheutunut muista ulkopuolisista syistä (esim. tulipalot, myrskyt, tulvat, maanjä-
ristykset ja muut luonnonvoimien aiheuttamat katastrofit); 
• Vahinko on aiheutunut asiakkaan tai muun kolmannen osapuolen toimesta; 
• Vahinko on aiheutunut teknisen tuen puutteesta tai tuotteen luvattomasta avaamisesta. 
HUOMIOITAVAA: Huolloissa ja asennuksissa poistetut osat jäävät asennuksesta vastaavan 

huoltotoimitsijan haltuun. 

Tietoa takuuaikana suoritetuista huoltotoimenpiteistä  

Päivämäärä   __________________________ 

Suoritetut huoltotoimet   ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Allekirjoitus   __________________________ 

 Valtuutettu 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - 

Päivämäärä   __________________________ 

Suoritetut huoltotoimet   ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Allekirjoitus   __________________________ 

 Valtuutettu 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - 

Päivämäärä   __________________________ 

Suoritetut huoltotoimet   ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Allekirjoitus   __________________________ 

 Valtuutettu 
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Muistilista 
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Muistilista 


