
  

Návod na použitie a údržbu sekcionálnych garážových a priemyselných  brán 

 

Prevádzka pri motorickom pohone: 
Garážové dvere sa bežne ovládajú ďiaľkovým ovládačom alebo nástenným  tlačítkom umiestneným vo vnútri 

garáže. Ovládanie prebieha nasledovne: 

- nástenným tlačítkom – pri otvorení aj zatvorení dávate impulz pohonu jednoduchým stlačením tlačítka. Pri 
použití bočného pohonu musíte mať namontovanú fotobunku pre bezpečnú prevádzku, inom prípade musíte 

stáť pri bráne kým sa otvorí alebo zatvorí aby ste zabránili narazeniu na prekážku. 

- diaľkovým ovládačom  – pri otvorení aj zatvorení dávate impulz pohonu jednoduchým stlačením jedného 
z gombíkov na ovládači, na ktorý je nakódovaná brána. Pri otváraní a zatváraní sa dá brána zastaviť 

stlačením gombíku  znova a potom zase uviesť do pohybu. Pri bočnom pohone musíte mať namontovanú 

fotobunku v každom prípade ak ovládate bránu s diaľkovým ovládačom.  

 
Svetlo pohonu sa automaticky zasvieti: 

1. Pri prvom pripojení otvárača na elektrickú sieť. 

2. Po výpadku prúdu. 
3. Pri spúšťaní otvárača. 

    Svetlo zhasne automaticky asi po 4 a pol minúte. Kontrolná žiarovka nesmie  byť nikdy silnejšia ako 40 W. 

 

Nikdy netlačte tlačítka silne,  skrátite tým životnosť ovládača.  Keď brána nereaguje počkajte pár sekúnd a skúste 
znova. Gombíky na ovládači netlačte rýchlo a násilne. Ak nereagujú vymente baterku alebo kontaktujte 

servisného technika. Diaľkové ovládače fungujú len z určitej vzdialenosti, zvyčajne maximálne 20m.  

 

Manuálne otváranie dverí: 

- Dvere sa dajú ručne otvoriť pomocou rukovätu. V tom prípade je brána zabepečená vonkajším zámkom 

s kľúčom a pri uvedení brány do pohybu je potrebné bránu odomknúť pomocou klúča. Pozor vtomto 
prípade ovládate bránu vlastnoručne na vlastnú zodpovednosť!!!! 

 

 

Bezpečnosť: 
Je dôležité, aby dvere boli vždy prevádzky schopné. Garážové dvere, ktoré sa zastanú alebo zaseknú, treba 

ihneď opraviť. Pružiny, ktoré sa používajú pri otváraní a zatváraní brány, sú tam hlavne na podporenie väčšiny 

hmotnosti garážových dverí. To znamená, že je v nich veľa napätia a akékoľvek náhle a nekontrolované 
uvoľnenie týchto pružín môže spôsobiť vážne zranenia.  

Pružiny garážových dverí, ako aj lanká, kladky, držiaky a iné malé časti sú veľmi namáhané a môžu zapríčiniť 

ťažké zranenia. V žiadnom prípade sa sami nepokúšajte ich uvoľniť, premiestniť alebo prestaviť. 
Svetelný vypínač, resp. prípadné ďalšie tlačidlá treba umiestniť mimo dosahu detí na také miesto, z ktorého je 

dobre vidieť na garážové dvere. Nedovoľte deťom používať tlačidlá ani diaľkové ovládanie, pretože nesprávne 

používanie otvárača garáže pri náhlom zatvorení garážových dverí môže spôsobiť ťažké zranenia.  

Otvárač garáže uveďte do činnosti iba ak na garážové dvere dobre vidíte, ak sa tam nenachádzajú žiadne 
prekážajúce predmety a pohon je správne nastavený. Nikto nesmie vojsť, resp. vyjsť z garáže, keď sa garážové 

dvere otvárajú alebo zatvárajú. Pri stlačení otvárača sa nemajú deti hrať v blízkosti garážových dverí. Stropné 

pohony su vybavené funkciou vrátenia sa naspäť pri narážke na prekážku.  
Ručné odblokovanie na pohone slúži pre nudzové prípady, pre výpadok elektrického prudu, pri odblokovaní 

nie je garážová brána zabezpečená proti vlámaniu,  motor treba potom vždy zablokovať ručne.  

  

Údržba: 
Z dôvodov bezproblémovej prevádzky a dlhej živnosti garážových dverí sa doporučuje nasledovná údržba:  

Čistite svoje garážové dvere pravidelne s mydlovou vodou (alebo s čistiacim prostriedkom na riad) a s kefou 

na umývanie áut. Vyhnite sa používaniu drsných  čistiacich prostriedkov, ktoré by mohli poškodiť farbu. Aby 
ste mali vaše garážové brány stály lesklé, raz do roka ich natrete voskom, ktorý ich zároveň ochraňuje aj pred 

dažďom a prachom.  

Namazajte každý tretí mesiac každé pohyblivé časti olejom  alebou bielou masťou (gulôčkové ložisko valcov, 
os závesov, gulôčkové ložisko kladiek, torznú tyč aj pružinu po celej dĺžke, povrch pohybovacích častí 

zámok). Vnútornú testninu čistite s dobrým univerálnym čistiacim prostriedkom a namazajte to 2 alebo 3 krát 

do roka so silikónovým mazadlom. Nikdy nepoužívajte petrolejové mazadlo, ono by sa vysušilo a popraskalo.  
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