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1. Všeobecné informace

1.1 Určení této dokumentace

• Tato dokumentace je určena odborným firmám a koncovým uživatelům.

• Všechny zde popsané pokyny k montáži a instalaci, údržbě a odstraňování poruch smí provádět výhradně odborné 
firmy, které jsou pro montáž, uvádění do provozu i pro údržbu a opravy motorických pohonů proškoleny a vycvičeny.

• Všechny zde popsané pokyny k ovládání a čištění jsou určeny koncovým uživatelům.

• Po provedení montáže je montážní firma povinna předat návod na montáž a ovládání koncovému uživateli a provést 
zaškolení uživatele/vlastníka budovy.

1.2 Způsob používání

• DRIVE axxent DK je skrytý výklopný pohon uzamykání, který se smí používat výhradně k motorickému zamykání/
odemykání, vyklápění a uzavírání sklopného nebo otevíravě-sklopného okna.

• Pohon lze ovládat pomocí nástěnného tlačítka, volitelně pomocí chytrého telefonu/tabletu nebo volitelně rádiovým 
dálkovým ovládáním.

• DRIVE axxent DK je neúplný stroj, který se smí uvést do provozu teprve tehdy, pokud byl v mechanicky ovládaném okně 
instalován a posouzen jako kompletní stroj v souladu s údaji výrobce.

• DRIVE axxent DK je určen výhradně pro montáž ve svisle umístěných sklopných / otevíravě-sklopných oknech ze dřeva, 
plastu nebo hliníku ve stálých budovách. Montáž musí být provedena v okenním rámu, na uzavírací straně nahoře.

• Podmínky pro dřevěné profily:

- Poloha osy 13 mm

- Vůle v drážce 12+1 mm a eurofalc min. 30 mm

• Podmínky pro plastové profily:

- Poloha osy 13 mm

- Vůle v drážce 12+1 mm

• Podmínky pro hliníkové profily:

- Poloha osy 10 mm

- ALU eurodrážka a rozměr komory 21 +1 mm

• DRIVE axxent DK používejte pouze ve spojení se systémy kování SIEGENIA TITAN AF, TITAN iP a ALU 5200. Podrobné 
informace o možných systémech kování najdete na portálu pro stahování SIEGENIA: 
https://www.siegenia.com/en/qr/service/drive/drive_axxent_dk/beschlaguebersichten 

• Hmotnosti křídla až 130 kg (zde je nutné respektovat diagramy rozsahu použití příslušných kování)

• DRIVE axxent DK používejte pouze v bezvadném technickém stavu a na přístroji a/nebo jeho součástech neprovádějte 
žádné změny

• DRIVE axxent DK používejte pouze s originálním příslušenstvím a kováním schváleným společností SIEGENIA

• DRIVE axxent DK je vhodný pouze pro montáž v suchých prostorách (třída ochrany IP20) a při přípustné teplotě použití 
v rozmezí -20 °C až +40 °C

• V případě závady nechte DRIVE axxent DK zkontrolovat a opravit výhradně zkušeným odborným personálem

• Systém je dimenzován jen pro příležitostnou manuální obsluhu

• Všechna ostatní použití se považují za použití v rozporu s určeným účelem

https://www.siegenia.com/en/qr/service/drive/drive_axxent_dk/beschlaguebersichten
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1.3 Omezení používání

• DRIVE axxent DK se nesmí používat jako pohon zařízení na odsávání kouře a tepla v oknech.

• DRIVE axxent DK se nesmí používat v oknech, která slouží jako úniková cesta.

• DRIVE axxent DK se nesmí používat v oknech, která jsou vybavena pojistkou chybné manipulace (FBS).

• DRIVE axxent DK se nesmí montovat do okenních profilů s polohou osy 9 mm.

• Nesmí se používat kliky s blokováním, použijte odnímatelnou kliku Si-line s rozetou Si-line.

• Veškerá použití a způsoby použití, která neodpovídají použití podle určení, a veškeré úpravy nebo změny výrobku a 
všech dílů a součástí náležejících k výrobku, která nejsou společností SIEGENIA výslovně povolena, jsou výslovně 
zakázána. Při nedodržení tohoto ustanovení nepřebírá společnost SIEGENIA žádnou odpovědnost za škody na zdraví 
osob nebo věcné škody.

1.4 Údaje o rozměrech

• Všechny rozměry v této dokumentaci jsou uvedeny v milimetrech (mm).

1.5 Zobrazení

• Všechna vyobrazení jsou zobrazena jako DIN pravá, DIN levá jsou zrcadlová. 
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2. Bezpečnostní pokyny

Nebezpečí poranění a ohrožení života! Elektromotoricky poháněná zařízení mohou přiskřípnout a 
pohmoždit ruce a nohy.

• Ve střižné a uzavírací oblasti zařízení se nesmí nacházet žádné části těla ani předměty.

• Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi 
nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání 
přístroje a chápou z něho vyplývající nebezpečí. Děti si se zařízením nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí 
provádět děti bez dozoru.

• Pokud se okno nachází v přístupné oblasti, např. u montážních výšek okna do 2,5 m (spodní hrana okna), musí se provést 
příslušná opatření, aby nebyly ohroženy žádné osoby. 
Při automatickém ovládání okna (provoz s pamětí ve směru UZAVŘENO, automatické ovládání podle počasí atd.) je 
bezpodmínečně nutné zajistit následující opatření:

- Spínací hrany, kontaktní trubice, světelné závory, které při nebezpečí přiskřípnutí automaticky zastaví pohon.

- Mříže nebo jiná mechanická zařízení, která zabraňují sahání do nebezpečné oblasti.

- Ovládání klíčovým vypínačem speciálně pověřenou osobou s vizuálním kontaktem s ovládaným oknem. 
Viz směrnice ASR-A1-6 pro motoricky ovládaná okna, dveře a vrata.

• U sklopných křídel se vedle pohonu okna musí připevnit záchytné nůžky, které omezí sklopný pohyb okenního křídla po 
vyvěšení pohonu (záchytná poloha), např. za účelem mytí okna, a zajistí okno proti sklopení až dolů. Tato záchytná 
poloha musí být o něco větší než šířka vyklopení pohonu. Záchytné nůžky se musí připevnit před zahájením montáže 
pohonu!

• Elektricky ovládaná okna a poklopy musejí být uzpůsobeny tak, aby v uzavřeném ani otevřeném stavu nezasahovaly do 
komunikací v budovách. Otvory v úrovni podlahy se musí zajistit proti pádu.

• Pokud může v důsledku padajícího skla vzniknout nebezpečí, musí se použít vrstvené bezpečnostní sklo (VSG).

• V automatickém provozu se pohon zastavuje prostřednictvím odpojení při dosažení koncové polohy, resp. při přetížení.

Nebezpečí poranění a ohrožení života zásahem elektrickým proudem nebo požárem. 
Elektromotoricky poháněná zařízení mohou z důvodu přehřátí způsobit požár.

• Nutné práce na síti střídavého proudu 230 V smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.

• Respektujte aktuální ustanovení VDE (např. VDE 0100).

• Při provádění veškerých prací na síti elektrického napětí nebo na místní instalační síti přísně dodržujte příslušné předpisy 
dané země.

• Při instalaci síťového kabelu na stavbě je nutné bezpečnostní odpojení všech pólů, protože napájecí zdroj nemá vlastní 
jistič.

• Přívodní síťová vedení k pohonu DRIVE axxent DK instalovaná pod omítkou se musí zasvorkovat v odbočných krabicích. 
Tyto odbočné krabice musí být volně přístupné za účelem údržby.

• Při čištění pohonu vždy dbejte na to, aby se do vnitřní části zařízení nedostala žádná tekutina a tím nedošlo k poškození 
elektroniky.

• V případě poruchy nechte zařízení zkontrolovat pouze odborníkem.

• Dostane-li se do vnitřku zařízení pevný předmět nebo tekutina, okamžitě přerušte provoz a odpojte systém 
DRIVE axxent DK od elektrické sítě. Následně nechte systém DRIVE axxent DK opravit kvalifikovanou odbornou firmou.
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3. Analýza rizik a nebezpečí ze strany stavby

Aby bylo možné odhadnout potenciál rizik, která mohou vycházet z motoricky ovládaných oken, a přijmout v tomto ohledu 
ochranná opatření, musí se již ve fázi plánování vypracovat posouzení rizik. Analýza rizik podává potřebné informace o 
odhadu rizika, s jehož pomocí se pak může rozhodovat o bezpečnosti okenních elementů. U pohonu DRIVE axxent DK 
vznikají na okenním elementu místa, kde hrozí přiskřípnutí a usmyknutí. V závislosti na individuální situaci objektu a použití 
(např. u osob vyžadujících ochranu, komerčních objektů) musí být ve fázi plánování provedena analýza rizik a nebezpečí 
podle věstníku VFF KB.01 a aktuální směrnice o strojních zařízeních za účelem vybavení bezpečnostním zařízením a 
přípravou montážní situace.

Analýza rizik a nebezpečí

• zohledňuje ve fázi plánování potřebná ochranná opatření

• se musí provést nejpozději před uvedením do provozu

• uvádí, jak se u okenního systému s přihlédnutím ke konkrétní montážní situaci a okruhu uživatelů vyloučí, resp. zredukují 
možná rizika

• poukazuje na možná zbytková rizika

Přitom je nutné prověřit následující body:

• Veřejný nebo neveřejný prostor (soukromý nebo komerční objekt)

• Místo montáže

• Okruh uživatelů (oprávněné osoby, osoby vyžadující ochranu nebo zaškolené osoby)

• Speciální stavební skutečnosti

3.1 Pokyny k montáži a instalaci

Při provádění všech prací v souvislosti s montáží a uvedením pohonu DRIVE axxent DK do provozu respektujte platné národní 
a mezinárodní předpisy pro mechanické a elektrické práce a tuto naši dokumentaci.

• DRIVE axxent DK instalujte v montážní poloze k určenému účelu podle místních platných směrnic pro montáž.

• Při instalaci kabelů je nutné zabránit jejich poškození přiskřípnutím, ohybem a tahem.

• Kabely k systému DRIVE axxent DK instalované pod omítkou se musí zasvorkovat v odbočných krabicích (odbočné 
krabice musí být za účelem údržby volně přístupné)

• DRIVE axxent DK chraňte před stavebními nečistotami a vlhkostí

• Části kování montujte odborně

• Připojení k síti proveďte až po mechanické funkční kontrole

• Dodržujte příslušné pokyny pro zpracování od výrobců profilů

• Dbejte bezpečnostních pokynů uvedených v tomto návodu a uchovávejte je dobře přístupné

Upozornění: Na základě své rychlosti pojezdu splňuje DRIVE axxent DK podle věstníku VFF KB.01 třídu ochrany 0 až 3 
bez dodatečných ochranných zařízení.

3.2 Spolupráce řemesel a rozhraní

V rámci projekčních prací se musí provést přesné a podrobné sladění různých řemesel. V případě připojování součástí 
SIEGENIA k zařízením jiných výrobců nebo v případě kombinace výrobků SIEGENIA s díly jiných výrobců (např. pohony a 
ovládání) musí autorizovaný odborný personál předem prověřit technickou kompatibilitu. Pro porovnání dat je nutné včas 
předat technické listy a aktuální návody na montáž a ovládání všem řemeslníkům, kteří se na projektu podílejí.
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4. Rozsah dodávky

1
2

3 84 76 1095

2

*

*

Poz. Označení

1 DRIVE axxent DK

2 Svěrací pero (2x)

3 Připojovací kabel

4 Pryžový kroužek

5 Magnet (2x) – (Upozornění: Magnety jsou zapotřebí pouze u dřevěných a plastových oken)

6 Návod na montáž a ovládání

7 Okenní samolepka výstražného upozornění

8 Čočka (zobrazení stavu)

9 Bezpečnostní samolepka
Bezpečnostní samolepka se musí umístit viditelně na rám motoricky ovládaného okna.

10 Bezpečnostní upozornění

* Doporučení: Aby se zabránilo naklopení DRIVE axxent DK v profilu, je příp. nutné pohon podložit. V závislosti na 
profilovém systému se doporučuje použití podložek RB/FPS (obr. se může lišit).
Podložky nejsou součástí dodávky a musejí se objednat zvlášť (viz profilové datové listy)
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5. Montáž

5.1 Zpracování profilu

5.1.1 Frézování a vrtání v dřevěném rámovém profilu, poloha osy 13 (strana uzavírání horní), 
otevíravě-sklopná okna

Důležité: Po vyfrézování frézované kapsy naneste ochrannou lazuru.
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5.1.2 Frézování a vrtání v plastovém rámovém profilu, poloha osy 13, otevíravě-sklopná okna

Důležité: Výztuhu vyfrézujte před sestavením profilů.
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5.1.3 Frézování a vrtání v dřevěném rámovém profilu, poloha osy 13, sklopná okna

Důležité: Po vyfrézování frézované kapsy naneste ochrannou lazuru.
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5.1.4 Frézování a vrtání v hliníkovém rámovém profilu, poloha osy 10, otevíravě-sklopná okna
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5.1.5 Frézování a vrtání v dřevěném rámovém profilu, poloha osy 13, sklopná okna 
(TITAN iP, FFB 550 – 1000)

Důležité: Po vyfrézování frézované kapsy naneste ochrannou lazuru.
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5.1.6 Frézování a vrtání v dřevěném rámovém profilu, poloha osy 13, sklopná okna 
(TITAN iP, FFB 1001 – 2400)

Důležité: Po vyfrézování frézované kapsy naneste ochrannou lazuru.
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5.2 Připojení externích tlačítek a modulu WLAN (volitelné příslušenství)
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5.3 Montáž a připojení DRIVE axxent DK

1. Proveďte opracování profilu podle kapitoly 5.4 (viz strana 8 a násl.)

2. Protáhněte kabel rámem a připojte podle kapitoly 5.5 (viz strana 12)

3. Nacvakněte svěrací pera pro zafixování kabelu 

4. Umístěte DRIVE axxent DK do rámu 
Pozor! Pohon musí v profilu sedět pravoúhle

5. Příp. umístěte do rámového profilu podložku RB/FPS

6. Pevně přišroubujte DRIVE axxent DK 
Pozor! U hliníkových profilů navíc šrouby zajistěte prostředkem pro zajištění šroubů (např. Loctite 243) proti jejich 
uvolnění. 
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5.4 Umístění magnetů – dřevěná a plastová okna

1. Upozornění: Při zavřeném okně musí magnety sedět ve spáře na konci výklopného ramena pohonu DRIVE axxent DK. 
 

 

2. Zafixujte magnety pomocí vteřinového lepidla, abyste zabránili jejich posunutí. 
Pozor! Před zafixováním pomocí vteřinového lepidla vyzkoušejte funkci „Auto-Lock“ (viz kapitola 7, strana 21). 
 

DRIVE axxent DK

Okenní kování / křídlový profil

Magnety
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5.5 Umístění kruhového magnetu – hliníková okna

1. Kruhový magnet (a) a distanční pouzdro 5 mm (b) nasuňte na zápustný šroub (c) a umístěte podle vyobrazení 
Upozornění: Při zavřeném okně musí magnet sedět ve spáře na konci výklopného ramena pohonu DRIVE axxent DK. 

458

458

c
a
b

 

2. Magnet přišroubujte na okenní profil. 
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5.6 Montážní řezy (příklad)

Dřevo Plast

Hliník
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5.7 Mechanická kontrola funkce

• Před první referenční jízdou mechanicky zkontrolujte a příp. seřiďte funkci DRIVE axxent DK.

• Okenní a bezpečnostní samolepky umístěte na dobře viditelném místě na okenním křídle nad rozetou.

a b

1. 2. 3.
Zavěste okenní křídlo Hřibovitý čep (je-li k dispozici):

a vytáhněte
b podložte pryžovým kroužkem (součást dodáv-
ky)

Otočte kování do polohy 
uzavřeno

4. 5.
Otočte kování do polohy otevřeno Ručně otevřete okno

Upozornění: Pokud okno nelze otevřít, musí se pohon seřídit 
(viz kapitola 9, strana 26).
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6. Uvedení do provozu

• Po zapnutí napájecího napětí bliká červená dioda LED pohonu DRIVE axxent DK.

• Nyní musí být provedena referenční jízda.

• Referenční jízdu provádějte pouze při otevřeném okně.

Nebezpečí poranění během referenční jízdy! 
Bezpečnostní funkce jsou deaktivovány!

›  Ovládání pohonu DRIVE axxent DK provádějte výhradně v dohledu okna.

›  U tohoto okna se nesmí zdržovat osoby.

6.1 Provedení referenční jízdy

 

1x

1. 2. 3.
LED bliká červeně Stiskněte 1x tlačítko „Zavř.“

Upozornění: Alternativně 
k tlačítku se referenční jízda 
může provést pomocí zkušeb-
ního přístroje (viz příslušenství, 
strana 29).

Referenční jízda se spustí

Upozornění: Referenční jízda trvá až 30 sekund 
(v závislosti na výchozí poloze pohonu)
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7. Ovládání

7.1 Okno ve sklopné poloze

7.1.1 Najetí okna do sklopné polohy

1x
10 mm/s

1. 2. 3.
Stiskněte 1x tlačítko „Otevř.“ LED svítí zeleně Okno se automaticky vyklopí

 
7.1.2 Zamknutí okna tlačítkem

1x
5 mm/s

1. 2. 3.
Stiskněte 1x tlačítko „Zavř.“ LED svítí červeně Okno se automaticky zavře a uzamkne

 
7.1.3 Zamknutí okna pomocí funkce Auto-Lock

Jakmile se okno přivře, resp. přitlačí, pohon DRIVE axxent DK se automaticky zapojí a samočinně okno uzamkne.

Upozornění: Funkce Auto-Lock není aktivní, pokud bylo okno předtím ovládáno ručně.

1x

5 mm/s

1. 2. 3. 4.
Přitlačte okno Pohon 1x houkne LED se krátce rozsvítí Okno se automaticky 

uzamkne
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7.2 Okno v otevíravé poloze

7.2.1 Odemknutí okna tlačítkem

1x

2x

1. 2. 3. 4.
Stiskněte 1x současně tlačítko 
„Otevř.“ a tlačítko „Zavř.“

LED svítí zeleně Okno se automaticky 
odemkne a 2x houkne

Okno se může otevřít 
ručně

7.2.2 Zamknutí okna pomocí funkce Auto-Lock

Jakmile se okno přivře, resp. přitlačí, pohon DRIVE axxent DK se automaticky zapojí a samočinně okno uzamkne. Pokud 
okno není správně přitlačené, pohon se až 4x pokusí o uzamknutí.

Pozor! Pokud okno není vybaveno balkonovou pojistkou, musí se křídlo přidržet, dokud se pohon DRIVE axxent DK 
nezapojí.

Upozornění: Funkce Auto-Lock není aktivní, pokud bylo okno předtím ovládáno ručně.

5 mm/s

1. 2.
Přitlačte okno Okno se automaticky uzamkne

7.3 Vyklopení okna s větráním 10 min

Upozornění: Při ovládání pomocí aplikace SIEGENIA Comfort lze čas nastavit individuálně (od 1 min do 59 min). Pro 
ovládání pomocí aplikace SIEGENIA Comfort je zapotřebí volitelný smart module axxent DK (viz příslušenství, strana 29).

2x
10 mm/s

1. 2. 3.
Stiskněte 2x tlačítko „Otevř.“ LED svítí zeleně Okno se automaticky otevře

10 min
5 mm/s

4. 5. 6.
LED bliká zeleně LED svítí červeně Okno se automaticky zavře a uzamkne
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7.4 Tichý režim (pouze ve spojení s aplikací SIEGENIA Comfort)

• Pokud se v aplikaci SIEGENIA Comfort aktivuje tichý režim, jede pohon ve směru otevř. a zavř. v plíživém chodu rychlostí 
5 mm/s. Kromě toho se okno již neuzamkne. Tichý režim je určen pro obzvlášť tichý plně automatický provoz např. 
v kombinaci se senzorem kvality vzduchu v místnosti SENSOAIR. Při uplynutí aktivovaného časovače větrání se okno 
vždy uzamkne a tichý režim se deaktivuje.

7.5 Bezpečnostní funkce

• Pokud dojde během zavírání okna k překročení maximální přípustné síly 150 N, např. náporem větru, navrátí se pohon 
do své výchozí polohy.

• Po 60 sekundách se pohon opět pokusí o uzavření okna, LED bliká červeně/zeleně. Po druhém chybném pokusu zůstane 
okno otevřené, LED bliká červeně.

• Zkontrolujte a odstraňte případné překážky. Opět stiskněte tlačítko „Zavř.“.
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7.6 Ruční ovládání

Pozor!
• Všechny příkazy k otevření pomocí externích rádiových ovladačů, např. modul Wi-Fi, nejsou při ručním ovládání aktivní!

• Pořadí ovládání se musí bezpodmínečně dodržet!

7.6.1 Při otevřeném okně

1. 2. 3. 4.
Vložte kliku do rozety. Klika 
musí být ve svislé poloze 
směrem nahoru.

Zatlačením ručně okno 
zavřete.

Otočte okenní kliku do polohy 
uzavřeno. Klika musí být ve svislé 
poloze směrem dolů.

Otočte okenní kliku do 
polohy otevřeno

7.6.2 Při zavřeném okně

1. 2. 3. 4.
Vložte kliku do rozety, 
klika je v poloze cca 45°

Otočte okenní kliku úplně do polohy 
uzavřeno.
Pozor! Klika musí být ve svislé 
poloze směrem dolů. To je nutné, 
protože pohon musí být nejprve 
odpojen od kování.

Otočte okenní kliku do 
polohy otevřeno

Po zavření okna 
otočte kliku opět do 
polohy uzavřeno.

• Když je okno opět zavřené a uzamknuté, musí se ještě provést zapojení pohonu. Stiskněte tlačítko „Zavř“. Pohon se opět 
zapojí. Poté jsou všechny funkce opět k dispozici.

• Pokud není opět provedeno zapojení pohonu, pak ovládání pohonu není možné. Pohon se po stisknutí tlačítka „Otevř.“ 
na 3 sekundy rozjede a poté se opět navrátí do výchozí polohy.

• Po ručním ovládání kliku opět sejměte a rozetu uzavřete.
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8. Péče a údržba

Elektricky provozovaný přístroj. 
Nebezpečí ohrožení života elektrickým proudem nebo požárem. 

Abyste zabránili škodám na zdraví osob a věcným škodám, dodržujte bezpodmínečně následující 
pokyny:

› U zařízení s pevným připojením k síti střídavého proudu 230 V odpojte všechny póly síťového přívodu. Případně se musí 
odstranit pojistky.

8.1 Čistění

Důležité: Při čištění zařízení DRIVE axxent DK se dovnitř nesmí dostat žádná kapalina.

• Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo prostředky s obsahem rozpouštědel nebo ostré předměty, v opačném 
případě byste mohli poškodit povrchy materiálů.

• Nikdy zařízení nečistěte vysokotlakým nebo parním čistícím zařízením.

• Čistěte DRIVE axxent DK hadříkem navlhčeným jemným mýdlovým roztokem nebo mycím prostředkem.

• Dodržujte bezpečnostní předpisy pro práci s elektrickými nástroji; pokud je to nutné, také bezpečnost na žebříkách, 
schůdkách, při práci nad hlavou a v určitých výškách.

8.2 Údržba

Údržbu a kontrolu pohonu DRIVE axxent DK a částí kování v okně musí nejméně 1x ročně provádět odborník. Přitom je nutné 
sledovat následující vlastnosti:

• Funkce pohonu DRIVE axxent DK

• Vůle v drážce

• Stav podložek a omezovačů vůle v drážce (jsou-li k dispozici)

• Pevné usazení připevňovacích šroubů

• Lehký chod kování
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9. Odstraňování poruch

V případě poruchy se v žádném případě nesnažte přístroj otevřít a/nebo jej opravovat. 

Pokud následující tabulky nepopisují problém, obraťte se na vašeho odborného výrobce oken nebo přímo na společnost 
SIEGENIA: tel. +49 271 3931-0

Problém Náprava

Okenní křídlo se při odemknutí vodorovně posouvá Stabilizujte okenní křídlo podle obr. pomocí omezovačů vůle v drážce

Okenní křídlo se při zamknutí vodorovně posouvá Stabilizujte okenní křídlo podle obr. pomocí omezovačů vůle v drážce

Okenní křídlo se při zamknutí zvedá Stabilizujte okenní křídlo podle obr. pomocí omezovačů vůle v drážce

Kliku nelze otočit do polohy otevřeno (klika 
ve vodorovné poloze).

Seřiďte DRIVE axxent DK podle obrázku.

Kliku nelze při ručním ovládání do polohy uzavřeno 
otočit do svislé polohy.

Seřiďte DRIVE axxent DK podle obrázku.
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Problém Náprava

Okno nelze automaticky otevřít.

Proveďte nouzové odemknutí:
1. Zasuňte kartu podle obrázku mezi rám a okenní křídlo
2. Posuňte kartu dopředu (směrem ke klice) a současně
3. Otočte kliku do polohy uzavřeno a
4. Klikou otevřete

1.

3.

4.

2.

Poloha LED

Problém Možná příčina Náprava

DRIVE axxent DK nelze ručně otevřít Rozpojení nefunguje

Proveďte nouzové odemknutí
Zkontrolujte správnou polohu hřibovitého 
čepu
Zkontrolujte vůli v drážce
Popř. zkontrolujte rozměry frézování 
(dřevěná okna)
Popř. znovu seřiďte DRIVE axxent DK 
(viz strana 26)

Auto-Lock nefunguje /
okno nejede do polohy otevřeno

Okno bylo předtím ovládáno ručně
Zapojte DRIVE axxent DK 
(viz strana 19)

Magnety se nacházejí v nesprávné 
poloze

Zkontrolujte a příp. upravte polohu magnetů 
(viz strana 15)

Chybná poloha spínače DIP

Spínač DIP 1, 3 a 4 ON
Spínač DIP 2 OFF

DRIVE axxent DK nereaguje při 
stisknutí tlačítka nebo rádiového 
dálkového ovládání

Není k dispozici napájení proudem Zkontrolujte napájení proudem
Chybný/vadný kabelový rozvod, 
resp. vadný kabel

Zkontrolujte propojení kabelů (viz strana 
12)

Nesprávný/vadný napájecí zdroj

Změřte napájecí napětí

Požadované hodnoty:
Input 230 V AC; 50/60 Hz; 170 mA
Output 24 V DC; 0,75 A; 18 W

Vybitá baterie rádiového dálkového 
ovládání

Vyměňte baterii
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Problém Možná příčina Náprava

Při provozu s volitelným modulem 
WLAN 
(smart module axxent DK):
DRIVE axxent DK nereaguje na 
chytré telefony/tablety

Chybný/vadný kabelový rozvod, 
resp. vadný kabel

Zkontrolujte propojení kabelů (viz strana 
12)

Není spojení WLAN s routerem 
domácí sítě

Spusťte znovu router WLAN domácí sítě

Není spojení WLAN s chytrým 
telefonem / tabletem

Spusťte znovu chytrý telefon / tablet

Není spojení WLAN k přístroji 
DRIVE axxent DK

Proveďte reset přístroje DRIVE axxent DK:

1. Stiskněte 3x po sobě krátce tlačítko 
„Zavř.“

2. Hned poté stiskněte 1x dlouze tlačítko 
„Zavř.“ (držte cca 4 s)

3. DRIVE axxent DK popojede krátce tam a 
zpět, poté zastaví

Modul je pak opět ve stavu jako při dodání.

DRIVE axxent DK nejede do polohy 
»Otevř.« / »Zavř.«

Není k dispozici napájení proudem Zkontrolujte napájení proudem
Kování je zablokované nebo má 
příliš těžký chod

Zkontrolujte ručně funkci okna a příp. 
odstraňte blokování

Kování má příliš lehký chod Zvyšte přítlak
Pohon je znečištěný 
(třískami apod.)

Zkontrolujte případné znečištění pohonu a 
příp. vyčistěte

Speciálně při jízdě do polohy 
»Otevř.«: 
Pohon se již nachází v poloze 
»Otevř.« Zkontrolujte pozici okenního křídla a 

příp. proveďte referenční jízdu 
(viz strana 20)Speciálně při jízdě do polohy 

»Zavř.«: 
Pohon se již nachází v poloze 
»Zavř.«

DRIVE axxent DK několikrát houkne a 
zůstane stát. LED trvale bliká

Silný tlak vzduchu Počkejte, až tlak vzduchu ustane
Průvan Odstraňte důvod průvanu
Kování je zablokované nebo má 
příliš těžký chod

Zkontrolujte ručně funkci okna a příp. 
odstraňte blokování

Výpadek napětí
Odstraňte výpadek napětí a proveďte 
referenční jízdu

DRIVE axxent DK několikrát houkne a 
pokusí se až 3x pomalu jet do polohy 
»Zavř.« (po 3. pokusu zůstane pohon 
stát).
LED trvale bliká

Silný tlak vzduchu Počkejte, až tlak vzduchu ustane
Průvan Odstraňte důvod průvanu

Kování je zablokované nebo má 
příliš těžký chod

Zkontrolujte ručně funkci okna a příp. 
odstraňte blokování

* Upozornění: Aby se zabránilo chybnému ovládání při otevřeném okně, provede se na zavřeném okně měření proudu 
na pohonu. Pokud je při otevřeném okně vydán příkaz k otevření, rozpozná motor, že není připojeno žádné kování. Pohon 
reverzuje a najede opět do základní polohy.

9.1 Aplikace SIEGENIA Comfort

Podrobné informace o ovládání a odstraňování poruch najdete na internetové stránce SIEGENIA Smarthome. 
https//smarthome.siegenia.com 
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10. Technické údaje

DRIVE axxent DK Výkonové parametry
Materiál okna dřevo, plast nebo hliník
Místo montáže v okně nahoře, vodorovně
Hmotnost křídla max. 130 kg (dbejte příslušných diagramů rozsahu použití)
Napájecí napětí 24 V, 0,6 A
Elektronická ochrana proti přetížení
Dodané připojovací kabely 6x 0,8 mm, délka 5 m
Rychlost otevírání cca 10 mm za sekundu
Doba otevírání cca 25 sekund
Rychlost zavírání max. 5 mm za sekundu

Otevírací a uzavírací síla na tažné tyči kování
max. 700 N (odpovídá kroutícímu momentu na klice cca 
8 Nm)

Uzavírací síla výklopného okenního křídla (snížená) max. 150 N
Třída ochrany IP 20 pro suché prostory
Přípustná teplota použití -20 °C až +40 °C
Zkoušeno s 30 000 spínacími cykly (dvojzdvih včetně uzavření)

11. Rozměry

35 32
,5

10 2,5

8

387

24

31736

20

Rozsah otáčení

12. Příslušenství

Název materiálu Objednací číslo
Napájecí zdroj DRIVE axxent DK GANE0070-099010

Zkušební přístroj DRIVE axxent DK GZPG0010-000010

smart module axxent DK 2.1
(modul WLAN pro ovládání aplikací SIEGENIA Comfort)

GZFM1300-000011

Rádiový modul RCM 024-11-U GZFM1024-000010

Rádiové dálkové ovládání RCR 11-2 GZFB0030-000010

13. Odezva k dokumentaci

Rádi přijmeme připomínky a návrhy, které přispějí ke zlepšení naší dokumentace. Vaše připomínky zašlete prosím na e-mail: 
‚dokumentation@siegenia.com‘.
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14. ES Prohlášení o montáži
Výrobce SIEGENIA-AUBI KG

Kování a větrací technika
Duisburger Straße 8
57234 Wilnsdorf

prohlašuje, že výrobek Skrytý výklopný uzamykací pohon

druh přístroje

DRIVE axxent DK

typové označení

splňuje základní požadavky následujících předpisů:

Směrnice ES o strojních 
zařízeních

2006/42/ES

Směrnice o elektromagnetické 
kompatibilitě

2014/30/EU

EN 301 489-1
EN 301 489-17

Směrnice o používání 
elektrických zařízení pro 
nízké napětí

2014/35/EU

EN 60335-1:2012
EN 60335-2-103:2010

Směrnice RoHS 2011/65/EU

Základem pro toto prohlášení jsou následující zkušební protokoly:

EMC TestHaus Dr. Schreiber GmbH - zkušební protokol 14/383

Neúplné strojní zařízení se smí uvést do provozu teprve tehdy, když se v daném případě zjistí, že stroj, do kterého se má 
neúplné strojní zařízení montovat, splňuje ustanovení směrnice o strojních zařízeních.

Speciální technické podklady byly vypracovány podle přílohy VII, části B směrnice ES o strojních zařízeních 2006/42/ES.

Zavazujeme se, že tyto podklady poskytneme na základě opodstatněné žádosti úřadům pro kontrolu trhu, a to v přiměřené 
době v elektronické podobě. Výše uvedené technické podklady si lze vyžádat u výrobce.

Siegen, 2017-03-06

Toto prohlášení potvrzuje shodu s uvedenými směrnicemi, neobsahuje však záruku vlastností v právním smyslu.

Je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny uvedené v dodané dokumentaci k výrobku.





Obraťte se na Vašeho odborného prodejce:

Hlavní sídlo:
Industriestraße 1–3
57234 Wilnsdorf
NĚMECKO

Mobile:  +420 602 120029
pavel.paluch@siegenia.com
www.siegenia.com

SIEGENIA po celém světě:

Benelux  Telefon: +32 9 2811312

Bělorusko  Telefon: +375 17 3143988

Čína  Telefon: +86 316 5998198

Francie  Telefon: +33 3 89618131

Itálie  Telefon: +39 02 9353601

Jižní Korea  Telefon: +82 31 7985590

Maďarsko  Telefon: +36 76 500810

Německo  Telefon: +49 271 39310

Polsko  Telefon: +48 77 4477700

Rakousko  Telefon: +43 6225 8301

Rusko  Telefon: +7 495 7211762

Švýcarsko  Telefon: +41 33 3461010

Turecko  Telefon: +90 216 5934151

Ukrajina  Telefon: +38 044 4054969

Velká Británie  Telefon: +44 2476 622000

Naše mezinárodní adresy najdete na: 

www.siegenia.com
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