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Hasznos tudnivalö k

wingo

K¨sz¨nju k, hogy O n a NICE termekei k¨zu l va lasztott.
Kerju k, figyelmesen olvassa a t  ezt a szerelesi °tmutata st.
Az O n k¨nnyebb ta jekozöda sa erdekeben e szerelesi 
utasıta s az egyes szerelesi folyamatok sorrendjeben van 
leırva.
Meg a szereles megkezdese elott figyelmesen 
tanulma nyozza a t a ku l¨n kijel l̈t szereloknek sza nt 
figyelmezteteseket, mivel sok fontos tudnivalö t 
tartalmaznak a berendezes biztonsa ga val, szerelesevel, 
haszna lata val es karbantarta sa val kapcsolartban.

Ba rmit, ami a szerelesi °tmutata sban nincs konkretan 
feltu ntetve, tilos  elvegezni.
Az itt fel nem tu ntetett szerelesi folyamatok ka rt tehetnek a 
felhaszna lö  egeszsegeben, vagyona ban, ill. maga ban a 
berendezesben. 
A NICE nem va llal feleloseget a hiba ssan megepıtett 
kapuk m k¨desevel es megka rosoda sa val kapcsolatban.
A berendezes beepıtese robbana sveszelyes 
k r̈nyezetben tilos.  
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A WINGO elekromechanikus motor egysza rny° vagy 
ketsza rny° lengokapuk mehajta sa ra es ha zi haszna lata ra 
alkalmazhatö . A hibamentes motor u zemeltetese 
erekeben aja nlatos a Nice vezerloegyseg alkalmaza sa. A 
veszkioldö  alkalmaza sa uta n a kapu kezzel kinyithatö .

1) A meghajtas jellemze se

2) Szerele s

2.1) Elo ke szıte si munkalatok
e feledje, hogy a megbızhatö  e s 

biztonsagos WINGO motor biztosıtja az 
egyszarnyu ill. ke tszarnyu lengo kapuk 
meghajtasat, de nem ellenallö  a helytelen 
szerele s ill. kezele sto l szarmazö  
meghibasodasnak!

A kapu szerelese elott bizonyosodjon meg a kapu 
alkalmassa ga rö l, azaz, hogy megfelel-e az ervenyben 
levo szabva nyoknak! Tova bba  bizonyosodjon meg a 
k¨vetkezo dolgokrö l:

A kapupa lya n nem keletkezik-e s°rlöda s;
Ha a kapu kiegyens°lyozott, tetszes szerint ba rmely 
helyzetben mega llıthatö  es nem remeg be;
A kapu mozga sa k¨nnyed ill. halk-e;
A kapu felszerelesere szolga lö  alaptalp biztosıtja-e a 
k¨nnyˆ  ill. biztonsa gos u zembehelyezest;
A termek csomagola sa nem volt-e megronga lva;
Az alaptalp felu lete illeszkedik-e a meghajta s 
eroviszonyaihoz (2. a bra), mivel a motorerot a kapu 
kinyita sa na l befolya solja a ha tsö  motortartö  
elhelyezese. Ezert a szerelest megelozoen olvassa 
el a 2.3 bekezdest "A szereles elokeszıtese", hogy 
megbizonyosodjon a kapu megfelelo kinyita si 
sz¨gerol, ill. megfelelo motorerorol, hogy 
teljesıthetok legyenek az u gyfel k¨vetelesei!

•
•

•
•

•
•

 N

2.2) A hatare rte k alkalmazasa
A kapu forma ja, magassa ga, kit l̈tese ill. az ido hata sa 
(eros szel) lenyegesen korla tolhatja a grafikonon 
feltu ntetett ertekeket.

Pelda:
A) 180 kg es 1,7 m 
B) 300 kg ;s 1,5 m 

IGEN
NEM

Max. kapusza rny t¨meg (kg)

Max. kapusza rny hossz (m)
 

 
 
 
 
 



2.3 Elhelyeze s-szerele s

A helyes elhelyezes erdekeben ellenorizze le az:

1)

2)

Oszlop kia llö  reszet

Kinyita si sz¨get

3) Sebesseget

4) Erot

C
α

2.3.1) A hatsö  meghajtas tartö re sz r¨ gzıte se
Á-ra hata rozzuk meg (9. a bra), az 

"A" ill. "B" ertekeknek a grafikonon megegyezo 
szınteru leten kell feku dniu k.

A k¨vetkezokeppen haladjanak :
1.1
1.2

1.3

2

3
Merje a "C" erteket! (pl. 70 mm)
Tala lja meg a "C" erteket es jel l̈je be vızszintes 
vonallal (8. a bra)
A grafikonban ezen a vonalon keresse meg a 
minima lis "B" erteket (a pelda alapja n a "B" ertek 
130 mm, 9. a bra).
Az "A" ill. "B" tartö  elhelyezese hata rozza meg a 
kinyita si sz¨g nagysa ga t. A grafikonon a bra zolt 

szınes teru letek hata rozza k meg a maxima lis 
megengedett kinyita si sz¨get. Ha a kapu kinyita si 
sz¨ge

Ne feledje, hogy ezen a kijel̈ lt teru leten a kapura 
hatö  ero es a kinyita si ill. za ra si idotartam szoros 
¨sszefu ggesben a ll az "A" ill. "B" ertekkel.

t 100-110 

 
 
 
 
 
 



2.3.2) Az elso  meghajtas tartö re sz r¨ gzıte se A hatsö  meghajtas tartö re sz r¨ gzıte se
(5. abra)

Az elso  meghatas tartö re sz r¨ gzıte se
(6. abra)

Az elso meghajta s tartö reszt (45) vegleges r¨gzıtese 
elott a "D" meret szerint (la sd. a 2.3-as bekezdest) 
szorıtök segıtsegevel kell a kapuhoz ideiglenesen 
r¨gzıteni.

Ellenorizze le, hogy a za ra svonal t¨keletesen 
vızszintes-e (4. a bra)!
Kezzel nyissa ill. za rja a kaput es ellenorizze le a 
mˆ k¨deset!
Szerelje le a meghajta st es hegessze az 
oszlophoz az elso meghajta s tartö reszet!

R¨gzıtse a WINGO meghajta sa t a csavar (50), ala tet (52) 
es az anyacsavar (53) segıtsegevel a tartö reszhez (44) 
h°zza jö l meg az anyacsavart es uta na 1/10 fordulattal 
lazıtsa meg °gy, hogy megfelelo ja tek j j̈j¨n letre.

Szerelje a WINGO meghajta s (33) elso reszet a csavar 
(51) es ala tet (24) segıtsegevel az elso r¨gzıtoh¨z es 
h°zza jö l be.

1.

2.

3. 

2.3.3) Kifele  nyitö dö  kapu

Abban az esetben, ha az "E" ertek meghaladja a 140 
mm-t, a r¨gzıtoreszt hosszabbıtsa meg.
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2.5) A meghajtas csatlakoztatasa

Az "A" a bra szerint vegezze el a bek ẗest!

Ne feledje, hogy a ve do f¨ ldelo  kabelt az e rve nyes 
szabvanyok szerint kell csatlakoztatnia (EN 60204, 
CEI 64-1, EN 60335)

2.4) A kapu jellegzetes beszerele se

1 
2
3
4
5
6
7
8
9

Fotocella oszlop
Kapusza rny u tk¨zo
Bevezeto ka bel
A400 tıpus° vezerloegyseg
Antenna
Veszjelzo villogö la mpa
Fotocella
WINGO meghajta s
Kulcsos kapcsolö  ill. digita lis billenytˆ zet

E ERNA MODRA ZELENA BILA

BILA

OTEVü ENO SPOLEE NA ZAVü ENO

Fekete Kek Z l̈d Feher

Feher

"Nyitö fa zis"
"K¨z¨s fa zis"

"Csukö fa zis"

 
 
 
 
 
 



A kezi kulcsos kiolda s csak abban az esetben teszi 
lehetove a meghajta s "u resja rata t", amennyiben eredeti 
tartozekokbö l es szakszerˆ en volt ̈ sszeszerelve.

3) Ke zi veze rle s ill. kioldas

4) Prö baûzemeltete s
 

A berendezes mˆ k¨dokepessegi felu lvizsga lata t csak 
erre kikepzett szakember vegezheti el. A felu lvizsga latot 
a k¨vetkezo mödon vegezze el:

A kaput za rja be!
Kapcsolja le a vezeregyseget a villamos vezetekrol!
A meghajta st oldja ki!
Kezzel ta rja ki a kaput!
Bizonyosodjon meg arrö l, hogy a kaput ba rmely 
fa zisban meg lehet-e a llıtani ill. nem remeg-e be!

      Bizonyosodjon meg arrö l, hogy a kapu menet             
.     k¨zben nem akadozik-e!  

Ellenorizze le a biztonsa gi ill. mechanikus elemek 

felszereltseget es a llapotukat!
Ellenorizze le a csavark ẗesek a llapota t!
Ellenorizze le a belso hajtöcsavar ill. anyacsavar 
bezsıroza sa t!
Ellenorizze le a fotocella k tisztasa ga t!
Blokkolja a meghajta st es kapcsolja be a 
vezeregyseget!
A WINGO meghajta sna l a forgatönyomatek 
bea llıta sa t ill. szaba lyoza sa t a vezeregyseg la tja el.
Merje le, hogy az u toero megfelel-e az EN12453 es 
a EN12445 szabva nynak.

•
•
•
•
•

•

•
•

•
•

•

•

5) Karbantartas
 

A WINGO nem igenyel ku l¨n¨s karbantarta st, de a 
rendszeres 1/2 eves ellenorzes meghosszabbıtja az 

elettartama t, ill. a biztonsa gos u zemelteteset.

5.1)  Megsemmisıte s

A WINGO t¨bb fajta anyagbö l tevodik ¨ssze es ezek 
megsemmisıtese ill. °jrahasznosıta sa az illetekes a llamok 
t r̈venyei szerint kell, hogy megvalösuljanak.

6) Mˆszaki adatok
 

6.1)  Meghajtastıpusok e s jellemze sûk

WINGO/H5 WINGO/V1H6
Ta pla la s (Vac) 230 110
Aramfelvetel (A) 1 2
Teljesıtmenyszu kseglet (W) 200 200
Beepıtett kondenza tor (ÜF) 5 10
Vedelemfokozat (IP) 43 43
Sebesseg (m/s) 0,016 0,020
Pa lya (mm) 350 350
Max. ero (N) 1500 1500
Uzemi homerseklet (ÁC) -20 �C-tö l +70�C-ig -20 �C-tö l +70�C-ig
Hovedelem (ÁC) 140 140
Munkaciklus (%) 30 30
T¨meg (kg) 5 5
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PMDPA 4610

PLA 7

CM-B 1630  
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Hasznalati utasıtas e s hasznos tanacsok a 
WINGO meghajtas hasznalö ja re sze re

K¨ sz¨ njûk

A rendszer elso  hasznalata elo tt

A z  a u t o m a t i k u s  v e z e r l o r e n d s z e r

Gyermekek.

Meghibasodas. 

Karbantartas. 

, hogy a kapu gepesıtesehez a Nice termekei 
k¨zu l va lasztott!

A Nice SpA kapumozgatö  rendszerek, redony¨k, kapuk es 
fedok elemeit ill. meghajta sok, vezerloegysegek, 
villogö la mpa k, fotocella k es tartozekok gya rtö ja. A Nice 
nagyon figyelmesen va lasztotta ki a gya rta shoz haszna lt 
alapanyagokat. A Nice termekek a tlagon felu li 
megbızhatö sa ggal, egyszerˆ  kezelessel, gyors 
szerelessel es erdekes, nem mindennapi, elega ns 
ku lsovel rendelkeznek.

Meg vagyunk gyozodve arrö l, hogy a technikus 
segıtsegevel a Nice rendszerek teljes va laszteka bö l a 
biztonsa g, elettartam, megbızhatösa g, ill. szakszer̂  
beszerelesre valö  tekintettel a legmegfelelobbet sikeru lt 
kiva lasztania.

Annak ellenere, hogy a vezerelt rendszer magas fok° 
biztonsa ggal rendelkezik, felelotlen ill. helytelen kezeles 
eseten nem za rhatök ki a veszelyes helyzetek kialakula sa. 
Ennek elkeru lese celja bö l szu kseges betartani a 
k¨vetkezoket:

 kerjen tana csot 
a technikustö l az esetleges veszelyes helyzetek 
elofordula sa rö l es figyelmesen tanulma nyozza a t a 
haszna lati utasıta st. A haszna lati utasıta snak mindig a 
rendszer haszna lö ja nak tulajdona ban kell lennie.

 
maradektalanul teljesıti parancsait. Felelotlen ill. helytelen 
kezeles eseten nem za rhatök ki a veszelyes helyzetek 
kialakula sa. A rendszer beindıta sa elott gyozodj¨n meg, 
hogy a kapupa lya akada lymentes-e!

 Az automatikus rendszer magasfok° 
biztonsa ggal rendelkezik, el van la tva biztonsa gi 
u tk¨zeskioldö val, amely a mozga sban levo berendezest 
akada ly (szemely, ta rgy) eseten mega llıtja. Ennek ellenere 
ne bızza k a rendszer kezeleset a gyermekekre!

A rendszer meghiba soda sa ill. 
rendellenesseg eseten a rendszert kapcsolja ki a villamos 
ha lözatbö l es kezivezerlessel u zemeltesse. A berendezes 
megjavıta sa t csak illetekes szakember vegezheti el.

A berendezes elettartama ill. 
biztonsa gos u zemeltetese celja bö l szu kseges a 
rendszeres 1/2 eves mˆ szaki vizsga lata ill. karbantarta sa. 
A karbantarta s elvegzeset szu kseges az illetekes 
karbantartöval elore megbeszelni. A berendezes fokozott 
haszna lata eseten szu kseges a gyakoribb karbantarta s.

•

•

•

•

•

wingo

Ke tszarnyu lengo kapu
meghajtas

 
 
 
 
 



1. A vedokorongot tolja le a za r nyıla sa rö l (1. a bra)!
2. Helyezze be a kulcsot (2. a bra) es az ö ramutatö  ja ra sa val ellenkezo ira nyba fordıtsa el!
3. Az elfordıtott kulcsot h°zza magafele °gy, hogy a za rö fedel keru lj¨n meroleges a llapotba (3. a bra)!
4.      A kapusza rnyat tolja  a teljes nyita sig  vagy za ra sig
5. Beza ra s eseten fordıtott az elja ra s.

"
"

"

"

"

A mˆszaki elleno rze st

Ne igyekezzen

A prö baûzemeltete st

Megsemmisıte s. 

Meghibasodas

 ill. karbantarta st csak 
kiza rö lag szakkepzett technikus vegezheti el.

 a berendezest a ta llıtani, 
a tprogramozni ill. ma s mödon a mˆ k¨deset 
befolya solni!

, rendszeres karbantarta st il. 
egyeb javıta sokat szu kseges a garancialevelbe 
bejegyezni. A garancialevel a haszna lö  tulajdona.

Uzemkeptelen berendezes eseten 
biztosıtsa a szakszerˆ  leszereleset es az eloıra soknak 
megfeleloen az °jrahasznosıta st!

 ill. a ramszu net eseten a keszu lek 
egyszerˆ en haszna lhatö  a kulcsos kioldö  
segıtsegevel a tkapcsolhatö  es a kapu kezzel 
kinyithatö .

Figyelmezete s! K¨ sz ¨ njûk Amennyiben a ta vvezerlo a berendezes 
resze es bizonyos ido uta n felmondja a szolga latot, 
ellenorizze le az OK LED adökeszu leken a diöda t! 
Amennyiben gyengen ill. nem vila gıt, cserelje ki az 
elemeket egy ma sik keszu lekbol es ellenorizze le a 
mˆ k¨deset. Sikeres eseten aznos tıpus° °j elemekkel 
la ssa el a ta vvezerlot! Ellenkezo esetben hıvjon 
technikust!

 a k¨zrem ˆ k¨dest i l l .  a bros°ra 
a ttanulma nyoza sa t. Bizonyosak vagyunk abban, hogy  O n 
°j berendezesevel teljes mertekben elegedett lesz.

1 2 3

 


