
 
 

 
 

AUTOTALLIN OVEN AVAAJA 

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IPR-E 
VAROITUS: ON ERITTÄIN TÄRKEÄÄ, ETTÄ KAIKKI HENKILÖT, JOTKA ASENTAVAT JA KÄYTTÄVÄT OVEN AVAAJAA, 

NOUDATTAVAT ASENNUSOHJEITA JA TURVAVAROITUKSIA. NIIDEN LAIMINLYÖMINEN VOI JOHTAA VAKAVIIN 

HENKILÖ- JA/TAI OMAISUUSVAHINKOIHIN SEKÄ AVAAJAN VAURIOITUMISEEN. 
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1. Toiminnot 

Älykäs mikro-ohjaus 

Yksi painike avaa, pysäyttää ja sulkee. 

Valo palaa avaamisen ja sulkemisen yhteydessä ja sammuu kolmen 

minuutin kuluttua. Laitteen toimintaa ohjataan tietokoneohjelmistolla. 

Testattavat avaus- ja sulkemisvoimat, lisätoimintoja ovat valokeila, 

automaattinen sulkeutuminen, oven lukitus jne. Kohdatessaan esteen 

sulkeutuessa, ovi pysähtyy hetkeksi ja palautuu lyhyen matkan. 

Suojaustoimintoja ovat ylikuormitus- ja ylikuumenemissuoja, vähäinen 

tehontarve jne. 

DC-moottori  

Hiljainen käyntiääni, pehmeä käynnistys ja pysähdys suojaavat avaajaa 

ja pitävät huolen, että avaajaa voidaan käyttää pitkään. 

LED-näyttö 

Avaajan tila näkyy LED-näytöllä. 

Koodaus 

Vaihtuva koodi. 

Vapautus käsikäytölle 

Avaa ja sulkee oven käsin ilman sähköä. 

Lisätoiminnot  

Valokeila, varaparisto ja seinäpainike. 

 
VAROITUS: 
Älä käytä tätä avaajaa, ellet ole saanut siihen valmennusta tai et ole valtuutettu sen 
käyttöön. Mikäli sinulla on kysymyksiä, ota yhteys alan ammattilaisiin. 
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2. Tekniset tiedot 

Tehon syöttö 220 V AC ±10 % 50~60 
Hz 

Vastaanotto-
taajuus 433,92 MHz 

Moottori 24 V DC Koodaus Vaihtuva koodi 

Käyttölämpötila >-20 °C,<+50 °C Lähettimen 
teho 

27 A 12 V 
paristo 

Suhteellinen kosteus ≤90 % Lamppu 24 V 5 W/LED 

Aukeamis- ja 
sulkeutumisvoima 

600 N 800 N 1 000 N 1 
200 N 

Valon 
palamisaika 3 minuuttia 

3. Asennus 

3.1 Suositellut työkalut 
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3.2 Ohjausyksikön ja kiskon asennus 
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Kun avaus- ja sulkemisraja on asetettu, pysäytysmekanismi 
voidaan liittää oven avauduttua kokonaan (katso kuva alapuolella). 
Näin vältetään raja-asennon vaihtuminen rajavoiman asetuksen 
ollessa ”F1" ja liikkuminen monta kertaa. 
 
 

 
 
 
 

Kisko kiinnitetään moottoriin ruuvilla "M6.3*20" U-muotoisen 
kiinnikkeen läpi, jotta siitä tulee kestävämpi ja tukevampi. 
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4. Ohjauspaneeli ja lähetin 
 

 
 
 
 

5. Valinnaiset päätteet ja kytkennät 
 

 
 

Ohjauspaneeli Lähetin 

Merkkivalo Painike 

Lukituksen 

poiskytkentä 

Paristovarmennus 

Vilkkuva valo 

Seinäpainike 
Valokenno 
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6. Avaajan ohjelmointi 

 

6.1 Valmistelu 

6.1.1 Pidä kisko lukittuna. Vedä ja paina ovea käsin ja varmista, että kisko 

kiinnittyy sisäpuoliseen kelkkaan. 
 

6.2.1 Kierrä virta päälle, valo palaa useita sekunteja samalla, kun LED-näytöllä 

näkyy numerot 99—11. Sen jälkeen avaaja siirtyy valmiustilaan. 
 

6.3.1 Lopuksi näytöllä näkyy -". 
 

6.2 Ylä- ja alarajan asetus 

6.2.1 Paina ja pidä alhaalla SET-painiketta, kunnes näytöllä näkyy "P1”. 
 

6.2.2 Paina SET-painiketta, näkyviin tulee "OP". 
 

6.3.2 Paina ja pidä alhaalla UP-painiketta, näytöllä vilkkuu "OP". 
 

6.4.2 Kun ovi on saavuttanut ylärajan, paina SET-painiketta ja näytöllä näkyy 

"CL".  

6.5.2 Paina ja pidä sen jälkeen alhaalla DOWN-painiketta, näytöllä vilkkuu "CL”. 

Kun ovi on saavuttanut alarajan, paina SET-painiketta.  

6.6.2 Ovi avautuu ja sulkeutuu automaattisesti sulkeutumisvoimien tarkistusajon 

aikana. 
 

7.6.2 Näytöllä näkyy "- -", kun asetus on valmis. 
 

6.3 Lähettimen koodien poisto 

6.3.1 Kun ohjausyksikkö on tallentanut 20 koodia, näytöllä vilkkuu "Fu", tai 

varoittaa koodausvirheistä, jolloin kaikki tallennetut koodit voidaan poistaa.  

6.3.2 Paina ja pidä alhaalla CODE-painiketta, näytöllä näkyy "Su". 
 

6.3.3 Pidä sitä alhaalla yli 8 sekunnin ajan, näytöllä vilkkuu "dl_” ja kaikki koodit 

on poistettu.  

6.4 Lähettimien lisääminen ja muuttaminen 

6.4.1 Paina CODE-painiketta, näytöllä näkyy "Su". 
 

6.4.2 Paina lähettimen painiketta, vapauta ja paina samaa painiketta uudelleen, 

näytöllä vilkkuu "Su".  

6.4.3 Näytöllä näkyy nyt "- -" ja asetus on valmis. Toista vaiheet koodataksesi 

enintään 20 eri lähetintä ja/tai painiketta.  
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6.5 Voiman säätö 

6.5.1 Paina ja pidä alhaalla SET-painiketta, näytöllä näkyy "P1”.  

6.5.2 Paina UP-painiketta kerran, näytöllä näkyy"P2",  

6.5.3 

Paina SET-painiketta ja nykyinen tila ilmestyy näytölle. Lisää voimaa 

yhdellä asteella painamalla UP-painiketta ja vähennä voimaa yhdellä 

asteella painamalla DOWN-painiketta. Maksimiarvo on "F9” ja minimiarvo 

on "F1".  

6.5.4 Vahvista painamalla SET-painiketta. Oletusarvo on "F5".  

6.5.5 
 

Tarkista asetuksen asettamisen jälkeen, että uusien voima-asetusten 

käyttö on turvallista. 

6.6 Valokenno 

6.6.1 Paina ja pidä alhaalla SET-painiketta, näytöllä näkyy "P1”.  

6.6.2 Paina UP-painiketta kahdesti, näytöllä näkyy "P3".  

6.6.3 

Paina SET-painiketta nähdäksesi nykyisen tilanteen. Paina UP-painiketta 

kerran, näytöllä näkyy "H1", valokenno on kytketty päälle. Paina DOWN-

painiketta kerran, näytöllä näkyy "H0", valokenno on kytketty pois päältä. 

Vahvista ja poistu painamalla SET-painiketta.  

6.6.4 
 

Jos et käytä valokennoja varmista, että sen asetuksissa 

näkyy "H0”.  

6.7 Automaattinen sulkeutuminen/käynnistyminen ON/OFF 

6.7.1 Paina ja pidä alhaalla SET-painiketta, näytöllä näkyy "P1”.  

6.7.2 Paina UP-painiketta kolmesti, näytöllä näkyy "P4".  

6.7.3 

Paina SET-painiketta nähdäksesi nykyisen tilanteen. Paina UP-painiketta 

lisätäksesi automaattisen sulkeutumisen viivettä yhdellä minuutilla tai paina 

DOWN-painiketta vähentääksesi sitä yhdellä minuutilla.  

Maksimiarvo on "b9” ja minimiarvo on "b0". Vahvista painamalla SET-

painiketta. 
 

6.7.4 
 

Oletusarvo on "b0”, ”b0” eli automaattinen sulkeutuminen 

on pois päältä. Tämä toiminto toimii oven ollessa täysin 

avoinna.  

6.8 Lukkotoiminto 

6.8.1 Paina ja pidä alhaalla SET-painiketta, näytöllä näkyy "P1”.  

6.8.2 Paina UP neljä kertaa, näytöllä näkyy "P5”.  
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6.8.3 

Paina SET-painiketta nähdäksesi nykyisen tilanteen. Paina UP-painiketta, 

näytöllä näkyy "Lc” ja lukkotoiminto on päällä tai paina DOWN-painiketta, 

näytöllä näkyy "uL” ja lukkotoiminto on pois päältä. Vahvista haluamasi 

toiminto painamalla SET-painiketta.  

6.8.4 
 

Kun käytät suojaamatonta lähetintä, lukkotoiminnon käyttö on 

suositeltavaa. Toiminto toimii oven ollessa kiinni, eikä ovea voi avata 

ennen kuin on painettu ”Lukituksen poiskytkentä” -painiketta. 
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7. Käyttöohje 
 

7.1 Huomioitavaa käytössä 

7.1.1 
 

Tarkista ensimmäisellä käyttökerralla, että ovijärjestelmä liikkuu 

kunnolla. (Testimenetelmä: kytke kisko pois, vedä ja työnnä ovea 

käsin.) 

7.2.1 
 

Avaaja on kytkettävä asianmukaiseen virtalähteeseen ammattilaisten 

toimesta ja avaaja on maadoitettava maadoitusjohdolla. 

7.3.1 
 

Käytä lähettimiä vain oven ollessa näkyvissä. Älä seiso tai kävele 

liikkuvan oven alla. Lähettimien on oltava lasten ulottumattomissa. 

7.4.1 
 

Huolehdi, ettei avaaja altistu tulelle, kosteudelle, sähkö-ja 

magneettikentille tai muulle vastaavalle. 

7.5.1 
 

Tarkista vähintään kahdesti vuodessa oven tasapaino, ja että kaikki 

liikkuvat osat ovat kunnossa. Säädä ketjun kireys. Lisää tarvittava määrä 

voiteluainetta ketjuun. 

7.2 Vianetsintäopas 

7.2.1 Ongelma Syyt Ratkaisu 

7.2.2 Ketju on äänekäs. Ketju on liian löysällä. Säädä mutteri-M8, ks. 

3.2.C. 

7.2.3 Moottori ei toimi. Pistorasia ei ole kytketty tai 

varoke on palanut. 
Tarkista pistorasia tai 

vaihda varoke. 

7.2.4 

Avaamis- ja 

sulkemisrajojen 

asetuksen jälkeen 

moottori ei toimi. 

Avaajan kiinnitysruuvit ovat 

löysällä tai ohjelmoinnissa on 

sattunut virheitä. 

Kiristä ruuvit tai aseta 

avaamis- ja sulkemisrajat 

uudelleen. 

7.2.5 Ovea ei voida sulkea. Valokennotoiminto on päällä. Peruuta valokennotoiminto, 

ks. 6.6. 

7.2.6 
Seinäpainike toimii 

hyvin, mutta lähetin ei 

toimi. 

Lähetintä ei ole koodattu tai 

paristo on tyhjä. 
Koodaa lähetin, ks. 6.4 tai 

vaihda lähettimen paristo. 

7.7.2 Lähettimen kantomatka 

on liian lyhyt. 
Lähettimen paristo on melkein 

tyhjä. Vaihda paristo. 

 



 

10 

 
Kuva 3. Kiskon avaaminen käsin 

 

 
Avaamisen yhteydessä ovien liikettä ei ehkä voida ohjata: 
- jos oven jousi on löysällä tai rikkoontunut; 
- jos ovet eivät ole tasapainossa; 
- jos ovet avataan käsin, kisko voi törmätä avaajaan (rajojen mukaan ovet 

liikkuvat avaamissuunnassa); 
- Avatussa tilassa ovet pystyvät liikkumaan vain keskinkertaisella 
nopeudella! 

 
 
 
- Oven avaajaa ei ole tarkoitettu lasten tai henkilöiden käyttöön, joilla on rajoittuneet fyysiset, aistinvaraiset tai 

henkiset kyvyt tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta ja osaamista laitteen käytöstä, ellei heitä opasteta sen 

käytössä. 
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella. 

Mikäli liitäntäjohto on vahingoittunut, valmistajan tai sen huoltopalvelun tai vastaavan ammattilaisen on 

vaihdettava se, jotta vaaroilta vältytään. 
VAROITUS: Tärkeitä turvaohjeita. Henkilöiden turvallisuuden takaamiseksi on erittäin tärkeää noudattaa 

seuraavia ohjeita. Tallenna nämä ohjeet. 
- Älä anna lasten leikkiä lähettimellä. Pidä kauko-ohjaimet poissa lasten ulottuvilta; 

- Valvo liikkuvaa ovea ja pidä lapset poissa, kunnes ovi on täysin avautunut tai sulkeutunut; 

- Ole varovainen, kun käytät ovea käsin, koska avoin ovi voi nopeasti pudota alas heikkojen tai rikkinäisten 

jousien tai epätasapainon vuoksi; 

- Tarkista asennus usein, erityisesti kaapelit, jouset ja muut osat kulumisen, vikojen tai epätasapainon varalta. 

Älä käytä, jos järjestelmää on korjattava tai säädettävä, koska virheellinen asennus tai väärin tasapainotettu ovi 

voi aiheuttaa onnettomuuksia; 

- Tarkista kerran kuukaudessa, että turvaperuutus toimii oikein asettamalla 50 mm korkuinen este lattialle. 

Säädä tarvittaessa ja tarkista uudelleen, koska virheellinen säätö voi aiheuttaa vaaran (laitteissa, joissa on kiinni 

juuttumisen suoja riippuen oven pohjakulmasta); 

- Yksityiskohdat koskien manuaalista vapautusta; 

- Tiedot koskien oven ja ohjaimen säätöä. 

VAROITUS: Tärkeitä turvaohjeita. Noudata ohjeita, sillä virheellinen asennus voi johtaa vakaviin tapaturmiin. 
- Ennen ohjaimen asennusta, poista kaikki tarpeettomat narut ja ketjut, kaikki laitteet kuten lukot jne. joita ei 

tarvita sähkökäytössä; 

- Ennen ohjaimen asennusta, tarkista, että oven mekaaninen kunto on hyvä, sen tasapaino on oikea ja että se 

avautuu ja sulkeutuu kunnolla; 

- Asenna kytkinohjain vähintään 1,8 metrin korkeudelle manuaalista vapauttamista varten; 

- Pidä tarttumista koskevat varoitusmerkit sopivassa paikassa tai lähellä ohjaimia; 

- Pidä manuaalista vapautusta koskeva merkki lähellä kytkinohjainta. 

 



 

 

 
 
 

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN HÄVITTÄMINEN 

Voit auttaa meitä luonnon suojelemisessa! Muista 

noudattaa paikallisia määräyksiä, toimita sähkölaitteet 

asianmukaiseen jätelaitokse 
 




