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MHS400 Návod na ovládání
1. Informace

1.1 Technické informace

Před uvedením zdvižně-posuvného systému MHS400 do provozu si pozorně přečtěte tento návod 
na ovládání.

Větrání a komfort

Optimální komfort ovládání pro jednoduché otvírání a zavírání zdvižně-posuvných křídel HS elementů pro schéma A a C 
nabízí zdvižně-posuvný systém MHS400 od společnosti SIEGENIA. Ve spojení s vhodným SIEGENIA kováním HS Portal 
(např. HS PORTAL 200, HS PORTAL 300 a HS PORTAL 400) se zdvižně-posuvné křídlo otvírá, zavírá a uzamyká stisknutím 
tlačítka. Kromě toho lze zdvižně-posuvný systém MHS400 montovat i na HS elementy jiných výrobců a již nainstalované HS 
elementy pohonem dodatečně vybavit. Zdvižně-posuvný systém MHS400 pro bezpečné a pohodlné otvírání a zavírání HS 
elementů přesvědčuje svou robustní konstrukcí, vysokým kroutícím momentem, krátkou tichou dobou pojezdu a štíhlým, 
nenápadným designem. Systém lze ovládat přímo na zdvižném pohonu, prostřednictvím nástěnného spínače nebo 
prostřednictvím infračerveného dálkového ovládání, které je součástí dodávky.
Zámek s cylindrickou vložkou není potřebný.

Použití

Zdvižný pohon HA nahrazuje na zdvižně-posuvném křídle kliku. Pohon elektromotoricky odemyká a zdvihá zdvižně-posuvné 
křídlo pomocí HS-převodovky. Posuvný pohon SA je namontován nahoře, vodorovně na rámu HS-elementu. Posuvný pohon 
pak zdvižně posuvné křídlo posouvá do polohy „OTEVŘ.“, resp. „ZAVŘ.“. 
Při montáži na HS-elementu s již nainstalovaným zámkem s cylindrickou vložkou je nutné dodržovat pokyny návodu na 
montáž!

Popis produktu

• Moderní decentní design ve standardních barvách bílá a stříbrná

• Automatické uzamykání / odemykání a pojezd zdvižně-posuvného křídla (HS-elementy schéma A a C)

• Jemný rozjezd a zastavení

• 10minutové zabezpečené automatické spárové větrání

• Programování omezené šířky otevření

• Speciální funkce

• Ochrana proti přiskřípnutí omezením proudu, proto není potřebné žádné „bezpečnostní tlačítko“

• Volitelně možnost zvýšení bezpečnosti prostřednictvím světelné závory (provedení MHS400-L)

• U výrobku MHS400-L možnost dosažení úplné šířky otevření zdvižně-posuvného křídla

• Možnost provedení a ovládání vhodného pro vozíčkáře dle normy DIN 18025 a DIN 18030 (nízké prahové lišty)

• Univerzálně použitelné a nezávislé na výrobci kování (čtyřhran 10 mm)

• Jednoduché připojení Euro zástrčkou

• Kompletní sada zdvižně-posuvného systému MHS400, na principu Plug & Play připravená k připojení: 
vybalit - našroubovat - zaučit - připraveno k provozu

• S infračerveným dálkovým ovládáním

• Jednoduché manuální ovládání v případě poruchy (např. výpadek proudu)
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Návod na ovládání MHS400
Možnosti použití a výhody výrobku

• Univerzální použití pro elementy HS PORTAL, schéma A a C

• Jednoduchá montáž téměř na všechny profilové systémy a materiály

• Provedení pro DIN vlevo a DIN vpravo

• Jednoduché dodatečné vybavení téměř všech systémů profilů a kování (bez potřeby výměny kování a náročného frézování 
profilů)

• Za příplatek možnost lakování ve všech barvách RAL a NCS

• Použitelné do max. hmotnosti křídla 400 kg včetně zasklení (u schéma otvírání A a C)

• Schéma A: vnitřní šířka rámu (RIB) 1775 mm – 6666 mm při symetrickém dělení 
(montáž na asymetrické elementy na vyžádání)

• Schéma C: celková vnitřní šířka rámu (RIB) 3550 mm – 13332 mm

• Krátké časy montáže díky předmontovanému pohonu

• Potřeba místa na horní části rámu pouze cca 45 mm. Posuvný pohon SA lze v případě malého montážního prostoru posunout 
dolů (závislé na profilu)

• Čtyřhran převodovky: 10 mm, délka 40 mm

• K dodání je užitečné příslušenství (např. vrtací šablona MHS400 pro průchozí otvor, vrtací šablona MHS400 pro unašeč a 
krytky cylindrické vložky zámku apod.)

Charakteristiské vlastnosti

• Automatické zaučení a zaměření zdvižně-posuvného křídla prostřednictvím referenční jízdy při prvním uvedení zdvižně-
posuvného systému MHS400 do provozu.

• Vysoká funkční bezpečnost: zkoušeno se zatížením 400 kg při více než 20.000 spínacích cyklech

• Jednoduchá montáž kabelů pomocí držáků kabelů v kovací drážce zdvižně-posuvného křídla

• Napájení prostřednictvím síťového zdroje 230 V AC (střídavý proud) / 24 V DC (stejnosměrný proud),
- síťový zdroj je integrovaný v posuvném pohonu SA

• Připraveno k připojení pro dodatečné vybavení: kabel (schéma A = délka 5 m, schéma C = délka 3,5 – 5 m) a Euro zástrčka

Technické údaje

Napájení – schéma A 120 – 240 V AC, 22 W

Napájení – schéma C 120 – 240 V AC, 48 W

Interní provozní napětí 24 V DC (síťový zdroj je integrovaný v posuvném pohonu 
SA)

Max. posuvná síla posuvného pohonu cca 50 N

Max. kroutící moment na čtyřhranu cca 25 Nm

Rychlost pojezdu cca 150 mm/s

Doba zdvihu zdvižného pohonu HA cca 7 s

Teplotní rozsah  -5 °C až +50 °C

Ochrana proti přiskřípnutí prostřednictvím elektronického odpojení při přetížení 
(omezení proudu podle normy)
Volitelné provedení pro světelnou závoru

Stupeň krytí IP 20 pro suché prostory

Připojení do sítě střídavého proudu z výroby Euro zástrčka, délka kabelu 5 m

Pevné připojení do sítě střídavého proudu s instalací na 
stavbě (skryté kabelové vedení pod omítkou)

kabel 5 x 1,5 mm2, ohebný 
(je nutné odpojení od sítě)

Připojovací svorky pro přívod max. 2,5 mm2
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MHS400 Návod na ovládání
1.2 Popis funkce

Individuální pohon

Dodává se individuální pohon pro zdvižně-posuvné elementy v provedení DIN vlevo nebo DIN vpravo (podle objednacích 
údajů na zvláštním objednacím formuláři pro zdvižně-posuvný systém MHS400, pro schéma A nebo schéma C).

Připojení 230 V, střídavý proud

Připojení zdvižně-posuvného systému MHS400 do sítě střídavého proudu 230 V se provádí prostřednictvím připojovacího 
kabelu (schéma A = délka 5 m, schéma C = délka 3,5 – 5 m) s Euro zástrčkou. Při pokládání síťového kabelu je nutné 
bezpečnostní odpojení všech pólů.

Pokyny k prvnímu uvedení do provozu

Při prvním uvedení do provozu se musí provést referenční jízda a zaměřovací a zaučovací jízda za účelem zjištění velikosti 
zdvižně-posuvného elementu a pojezdové síly (viz strana 6, 7 a 16, 17).

Ovládání systému MHS400

Lze pohánět elementy se zdvižně-posuvnou funkcí podle schémat otvírání A nebo C. Zdvižně-posuvný systém MHS400 lze 
téměř kompletně ovládat tlačítkem na zdvižném pohonu HA. 
Dodané infračervené dálkové ovládání umožňuje pohodlné ovládání zdvižně-posuvného křídla. Další možnosti ovládání 
umožňuje nástěnné nebo klíčové tlačítko. Infračervené dálkové ovládání lze individuálně programovat (zaučovat) a lze je 
vždy používat paralelně s jednou z ostatních možností ovládání. Pomocí tlačítka „Stop“ na infračerveném dálkovém 
ovládání lze provoz zdvižně-posuvného systému MHS400 kdykoliv zastavit.

Skupinové řízení více systémů MHS400

Infračervené dálkové ovládání může samostatně ovládat až 5 skupin pohonů. U schéma C lze samostatně ovládat také 
každé zdvižně-posuvné křídlo. Za tímto účelem se v režimu Setup zaučí několik zdvižně-posuvných systémů MHS400 na 
požadovanou skupinu (viz strana 10 a 21). Na jeden pohon lze zaučit až 8 dálkových ovládání.

Polohy zdvižně-posuvného křídla 

(viz strana 7 a 17)

Omezená šířka otevření

Stisknutím příslušného tlačítka na infračerveném dálkovém ovládání nebo tlačítka na zdvižném pohonu HA najede zdvižně-
posuvné křídlo do uživatelem libovolně zvolené a naprogramované mezipolohy.

10minutové automatické spárové větrání

Stisknutím příslušného tlačítka na dálkovém ovládání nebo tlačítka na zdvižném pohonu HA najede zdvižně-posuvné křídlo 
do polohy zajištěného spárového větrání (pouze u HS PORTAL) a po 10 minutách se automaticky opět vypne a uzamkne. 
Výjimka je v případě vybavení světelnou závorou, kdy bude zdvižně-posuvné křídlo zastaveno poté, co byla do jízdní dráhy 
zdvižně-posuvného křídla vložena překážka.

Režim bezpečnostní pomalé jízdy a ochrana proti přiskřípnutí

Posuvný pohon SA je vybaven elektronickým bezpečnostním vypnutím při nárazu na překážku. Za účelem zvýšení 
bezpečnosti v oblasti střižných hran, kde hrozí přiskřípnutí, jede zdvižně-posuvné křídlo posledních 500 mm sníženou 
rychlostí. Pokud zdvižně-posuvné křídlo narazí na překážku, otočí se směr jízdy a zdvižně-posuvné křídlo jede cca 4 s do 
protisměru.

Funkce Odpovídající poloha zdvižně-posuvného křídla

„OTEVŘ.“ (AUF) odemknuté a zcela otevřené

 Mezipoloha libovolně volitelná, omezená šířka otevření

Spárové větrání 10 min 10 minut polohy spárového větrání (uzamknutá v uzavíracím čepu/uzavíracím 
dílu)

„ZAVŘ.“ (ZU) zavřené a zamknuté (referenční poloha)
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Návod na ovládání MHS400
Světelná závora v případě dodatečných bezpečnostních požadavků

Posuvný pohon SA (MHS400-L) umožňuje integraci světelné závory. Účelem je zvýšení bezpečnosti v oblasti průchodu. 
Pokud se do jízdní dráhy zdvižně-posuvného křídla dostane překážka, zdvižně-posuvné křídlo se okamžitě zastaví.

Pokyny pro ruční ovládání

Zdvižně-posuvné křídlo lze v případě poruchy (např. výpadek proudu) ručně odemknout a otevřít na zdvižném pohonu HA. 
K tomu je třeba na posuvném pohonu HA odstranit spodní krytku. Stisknutím odblokovacího tlačítka na posuvném pohonu 
HA se odblokuje převod motoru. Pomocí nouzového ovládacího klíče (klíč s vnitřním šestihranem 8) lze nyní zdvižně-posuvné 
křídlo ručně nadzvednout a poté rukou odsunout.

1.3 Bezpečnostní pokyny a upozornění na nebezpečí

Bezpodmínečně dodržujte 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.

› Zejména při spouštění HS elementů dbejte na to, aby se pod zdvižně-posuvným křídlem nenacházely žádné části těla 
ani předměty.

› Nenechávejte děti u zdvižně-posuvného elementu bez dozoru.

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

› Zapojujte Euro zástrčku sériového připojovacího kabelu pouze do vhodné zásuvky střídavé sítě 230 V.

› 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 pokládání síťového kabelu je nutné bezpečnostní odpojení všech pólů, protože síťový zdroj nemá vlastní jistič.

› Elektrické přívody ke zdvižně-posuvnému systému MHS400, které jsou vedeny pod omítkou, se musí zasvorkovat v 
odbočných krabicích. Tyto krabice musí být za účelem údržby volně přístupné.

› Při čištění zdvižně-posuvného křídla a pohonů vždy dbejte na to, aby se do vnitřní části zdvižně-posuvného systému 
MHS400 nedostala žádná tekutina a tím nedošlo k poškození elektroniky.

› V případě poruchy nechejte zařízení zkontrolovat odborníkem.

Nebezpečí poranění padajícími předměty.

› Nestavte, resp. nepokládejte na MHS400 žádné předměty.
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2. Ovládání

2.1 První uvedení MHS400 do provozu – schéma A

Všeobecná upozornění pro referenční jízdu, zaměřovací a zaučovací jízdu – schéma A

Po montáži MHS400 musí být nejdříve provedena referenční jízda.
Následně musí být provedena zaměřovací a zaučovací jízda.
Tyto úkony by měly být provedeny pouze kvalifikovaným a odborným personálem.

Upozornění: Referenční jízda se spouští tlačítkem na zdvižném pohonu. Během celé referenční jízdy bliká LED červeně – 
LED se nachází na spodním okraji posuvného pohonu SA.

Teprve po provedení jízdy a dosažení polohy „ZAVŘENO“ („ZU“) LED zhasnou.

Referenční jízda – schéma A

Výchozí poloha zdvižně-posuvného křídla pro referenční jízdu by měla být vždy poloha „ZAVŘ.“, tzn. v případě potřeby 
musí být zdvižně-posuvné křídlo do této polohy uvedeno ručně.
Během referenční jízdy se zdvižně-posuvné křídlo spouští, zvedá a spouští/uzamyká automaticky.

Upozornění: Referenční jízda musí být provedena při prvním uvedení do provozu, příp. po výpadku proudu.
Při výpadku proudu zůstávají všechna nastavení zachována, kromě polohy HS-křídla.

Spuštění referenční jízdy

...nejprve přerušte elektrický 
obvod, poté pohon opět 
připojte do sítě

Stiskněte tlačítko Reset nebo...

 LED bliká 
červeně

... spustí se referenční jízdaStiskněte tlačítko 
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Zaměřovací a zaučovací jízda – schéma A

Zaměřovací a zaučovací jízda je potřebná pouze při prvním uvedení do provozu. Výchozí poloha zdvižně-posuvného křídla 
pro spuštění zaměřovací a zaučovací jízdy je poloha „ZAVŘENO“. Správnou provozní dráhu zjistí MHS400 automaticky 
během zaměřovací a zaučovací jízdy. Zdvižně-posuvné křídlo najíždí z polohy „ZAVŘENO“ do různých poloh, které jsou 
dále blíže vysvětleny.

Nebezpečí poranění. Ruce, paže, nohy a chodidla mohou být přiskřípnuty a/
nebo pohmožděny! Neprobíhá žádné bezpečnostní zastavení!

› Během zaměřovací a zaučovací jízdy dodržujte bezpečnou vzdálenost od pohyblivých elementů.

Nebezpečí chybně naměřených hodnot!

› Aby nevznikly chybně naměřené hodnoty, nesmí být systém MHS400 během zaměřovací a zaučovací jízdy nijak 
přerušován, resp. omezován!

Upozornění: Všechny úkony pro zaměřovací a zaučovací jízdu mohou být po stisknutí tlačítka „PROG“ prováděny 
výhradně tlačítkem zdvižného pohonu HA. Během celé zaměřovací a zaučovací jízdy bliká LED červeně – LED se nachází 
na spodním okraji posuvného pohonu SA.
Teprve po provedení jízdy a dosažení polohy „ZAVŘENO“ („ZU“) LED zhasne.

Spuštění zaměřovací a zaučovací jízdy – schéma A

Polohy zaměřovací a zaučovací jízdy – schéma A

1. Zdvižně-posuvné křídlo stojí v poloze „ZAVŘENO“ a je uzamknuté

2. Zdvižně-posuvné křídlo se odemkne a poté jede až na doraz do konečné polohy na doraz

3. Zdvižně-posuvné křídlo jede zpět do polohy „ZAVŘENO“

4. Zdvižně-posuvné křídlo jede opět až do konečné polohy na doraz

5. Zdvižně-posuvné křídlo jede opět zpět do polohy „ZAVŘENO“

6. Zdvižně-posuvné křídlo je v poloze „ZAVŘENO“ a je uzamknuté

Systém MHS400 je nyní připraven pro elektromotorický běžný provoz.

Stiskněte tlačítko 
„PROG“

Držte tlačítko 
11 s stisknuté...

1x krátký 
tón

2x krátký 
tón

3x krátký 
tón

... 4x krátký tón, poté 
tlačítko pusťte ...

... znovu držte tlačítko 
stisknuté po dobu 2 s...

... 1x krátký tón, poté tlačítko 
pusťte ...

LED
bliká zeleně
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MHS400 Návod na ovládání
2.2 Upozornění k bezpečnostnímu zastavení a ochraně proti přiskřípnutí – schéma A

Bezpečnostní zastavení – schéma A

Pro zabránění zranění a poškození je MHS400 vybaven bezpečnostním zastavením. Jakmile je cesta posuvu zdvižně-
posuvného křídla blokována (např. držením nebo překážkou), zdvižně-posuvné křídlo zastaví, odjede na cca 4 s do 
protisměru a pak zcela zastaví (viz obr. dole).

Pro zvýšení bezpečnosti v oblasti mezi zdvižně posuvným křídlem a zdvižně-posuvným HS-rámem jezdí zdvižně-posuvné 
křídlo v elektromotorickém normálním provozu jen do definované polohy „OTEVŘENO“ („AUF“). Pro úplné otevření zdvižně-
posuvného křídla až na doraz existuje speciální funkce „Otevření až do konečné polohy“ (doraz), která je blíže popsána 
na straně 14.

Zdvižně-posuvné křídlo jede ... ... narazí na překážku a zastaví... ... jede pak cca 4 s do protisměru a zastaví

Bezpečnostní zastavení při vybavení světelnou závorou – schéma A

Při požadavcích zvýšené bezpečnosti lze volitelně dodat systém MHS400-L s přípravou pro vybavení světelnou závorou. Pro 
zabránění zranění a poškození je MHS400-L vybaven bezpečnostním vypnutím s okamžitým zastavením zdvižně-posuvného 
křídla. Při vybavení světelnou závorou se zdvižně-posuvné křídlo otevírá zcela až na doraz.

Zdvižně-posuvné křídlo jede ... ... v bezpečnostní oblasti se pohybuje nějaký předmět... zdvižně-posuvné křídlo se zastaví
8 06.2015



Návod na ovládání MHS400
2.3 Programování na zdvižném pohonu HA – schéma A

Programování mezipolohy (libovolně volitelná šířka otevření) – schéma A

Stiskněte tlačítko 
„PROG“

Držte tlačítko 
8 s stisknuté...

1x krátký tón 2x krátký tón ... 3x krátký tón, poté tlačítko 
pusťte ...

... zdvižně-posuvné křídlo se 
odemkne a rozjíždí se...

... tlačítko 1x krátce stiskněte 
v místě požadovaného otevření...

LED
bliká zeleně

... zdvižně-posuvné křídlo zastaví a 
poloha se uloží do paměti ...
06.2015 9



MHS400 Návod na ovládání
2.4 Programování infračerveného dálkového ovládání – schéma A

Dodané dálkové ovládání je od výrobce nastaveno na skupinu 1 a lze jím ovládat až 5 skupin samostatných systémů 
MHS400.

V režimu Setup (nastavení) lze naprogramovat více MHS400 na požadovanou skupinu. Jedna skupina se může skládat z 
více libovolně volitelných HS-elementů (a rovněž okenních elementů), které jsou ovládány motoricky (viz obr. dole). Každý 
element se na požadovanou skupinu musí naprogramovat samostatně. Na jeden MHS400 lze naprogramovat až 8 
dálkových ovládání.

Režim Setup (naprogramování a smazání infračerveného dálkového ovládání) – schéma A

Během ovládání se infračervené dálkové ovládání musí vždy směrovat na diodu LED na spodním okraji posuvného pohonu 
SA. Nejprve stiskněte tlačítko „PROG“ a tlačítko na zdvižném pohonu HA a následně stiskněte požadované tlačítko na 
infračerveném dálkovém ovládání:

1-5

1-5

Naprogramování skupiny

Smazání naprogramované skupiny

Smazání všech naprogramovaných skupin

Stiskněte tlačítko 
„PROG“

1x krátký tón
LED bliká červeně

... 2x krátký tón, poté 
tlačítko pusťte ...

1x krátký tón

(po 10 s režim Setup 
automaticky skončí)

Infračervené dálkové ovládání je nyní 
naprogramováno na požadovanou skupinu a je 
připraveno k provozu

... 2x krátký tón, poté 
tlačítko pusťte ...

stiskněte 1x krátce 
tlačítko pro 
požadovanou skupinu

1x dlouhý 
tón 
(skupina 
smazána)

1x krátký 
tón

... 2x krátký tón, poté tlačítko 
pusťte LED bliká červeně

(po 10 s režim Setup 
automaticky skončí)

držte tlačítko 
znovu stisknuté po 
dobu 5 s...

1x krátký 
tón

... 2x krátký tón, poté 
tlačítko pusťte

1x dlouhý tón
(všechny 
naprogramované 
skupiny smazány)

Držte tlačítko 
5 s stisknuté...

Držte tlačítko 
5 s stisknuté...

1x krátký 
tón

Držte tlačítko 
5 s stisknuté...

LED
bliká zeleně

LED
bliká zeleně

LED
bliká zeleně

stiskněte 1x krátce tlačítko 
pro požadovanou skupinu
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Návod na ovládání MHS400
2.5 Ovládání tlačítkem zdvižného pohonu – schéma A

Provoz „OTEVŘENO“ - „STOP“ - „ZAVŘENO“ – schéma A

Při každém stisknutí tlačítka se funkce mění mezi „OTEVŘENO“ - „STOP“ - „ZAVŘENO“.

1x krátce stiskněte
Zdvižně-posuvné křídlo se otvírá 
...

1x krátce stiskněte
zdvižně-posuvné křídlo se zastaví 
...

1x krátce stiskněte
zdvižně-posuvné křídlo se zavírá 
...

Funkce Kontrolka LED

Zdvižně-posuvné křídlo jede do polohy „OTEVŘENO“ LED svítí zeleně

Zdvižně-posuvné křídlo jede do polohy „ZAVŘENO“ LED svítí červeně

Poloha 10minutového spárového větrání – schéma A

Zdvižně-posuvné křídlo najede do polohy 10minutového spárového větrání a klesne. Během 10 minut větrací fáze bliká LED 
zeleně. Po 10 minutách LED zhasne a zdvižně-posuvné křídlo jede opět zpět do polohy „ZAVŘENO“ a uzamkne se.

2x krátce stiskněte
Zdvižně posuvné křídlo jede do 
polohy „spárové větrání“...

zdvižně-posuvné křídlo zůstane
10 minut v poloze „spárové 
větrání“...

... po 10 minutách se zdvižně-posuvné 
křídlo zavře a uzamkne se

Mezipoloha (omezená šířka otevření) – schéma A

Zdvižně-posuvné křídlo jede do naprogramované mezipolohy (viz strana 9).

Držte tlačítko 2 s 
stisknuté 1x krátký tón

zdvižně-posuvné křídlo
je v „mezipoloze“Zdvižně-posuvné křídlo se otvírá ...
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MHS400 Návod na ovládání
2.6 Ovládání infračerveným dálkovým ovládáním – schéma A

Uspořádání tlačítek infračerveného dálkového ovládání – schéma A

Důležité: Nejprve stiskněte tlačítko pro naprogramování skupiny (ALL-všechny nebo 1 – 5) – nastavení zůstane uloženo. 
Během ovládání směřujte infračervené dálkové ovládání vždy na diodu LED na spodním okraji posuvného pohonu SA.

Uspořádání tlačítek 

Uspořádání tlačítek skupinového řízení

Mezipoloha

„OTEVŘENO“

„ZAVŘENO“

Poloha 10minutového 
spárového větrání*

*Upozornění: opakované stisknutí
tlačítka během 10minutového spárového 
větrání přeruší časovač, zdvižněposuvné 
křídlo zůstane do dalšího stisknutí tlačítka v 
této poloze. Nové stisknutí tlačítka opět 
nastartuje Timer.

„STOP“

Skupina 1 Skupina 2 Skupina 3 Skupina 4 Skupina 5
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Návod na ovládání MHS400
2.7 Programování zvláštních funkcí na zdvižném pohonu HA – schéma A

Zvláštní funkce „Uzavření bez uzamknutí“ – schéma A

Zvláštní fukce „Uzavření bez uzamknutí“ umožňuje uzavření zdvižně-posuvného křídla, aniž by se HS-element uzamknul.
Neúmyslné uzamknutí uživatelem tak není možné, neboť zdvižně-posuvné křídlo lze ručně zvenku kdykoliv opět odsunout.

Aktivování zvláštní funkce

Nejdříve odjeďte zdvižně-posuvným křídlem až na doraz (viz strana 14 „Otevření do konečné polohy“). Zvláštní funkce se 
aktivuje a tedy se může volit pomocí programovacího režimu infračerveného dálkového ovládání.

Je přitom třeba dodržovat následující kroky:

1

Odjeďte zdvižně-posuvným křídlem do konečné polohy...

Stiskněte 
tlačítko 
„PROG“

LED
bliká zeleně

Držte tlačítko 4 s 
stisknuté...

1x krátký tón ... 2x krátký tón, poté tlačítko 
pusťte ...

... držte dálkové ovládání ve směru LED a 
stiskněte a podržte tlačítko „1“...

... 1x krátký tón

... zvláštní funkce je 
naprogramovaná

Upozornění: LED se nachází na spodním okraji posuvného pohonu SA.

Deaktivování zvláštní funkce

Aby mohla být zvláštní funkce opět vypnuta, musí zdvižně-posuvné křídlo opět odjet až na doraz (viz strana 14 „Otevření 
do konečné polohy“).

1

Odjeďte zdvižně-posuvným křídlem do konečné polohy...

Stiskněte 
tlačítko 
„PROG“

LED
bliká zeleně

Držte tlačítko 4 s 
stisknuté...

1x krátký tón ... 2x krátký tón, poté tlačítko 
pusťte a hned...

... 1x dlouhý tón

... zvláštní funkce je deaktivována
... držte dálkové ovládání ve směru LED a 
stiskněte a podržte tlačítko „1“...
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MHS400 Návod na ovládání
2.8 Ovládání zvláštních funkcí na zdvižném pohonu HA – schéma A

Zvláštní funkce „Otevření do konečné polohy“ (doraz) – schéma A

Z bezpečnostních důvodů nevyjíždí zdvižně-posuvné křídlo v normálním elektromotorickém provozu zcela nakonec.
Aby bylo možné zdvižně-posuvné křídlo úplně otevřít, tedy do jeho absolutní konečné polohy (až na doraz), lze je ručně 
odsunout nebo lze do této polohy odjet pomocí speciálního ovládání na zdvižném pohonu HA. K tomu se musí zdvižně-
posuvné křídlo nacházet ve své poloze „OTEVŘENO“.

Držte tlačítko 
trvale stlačené...

... zdvižně-posuvné křídlo se rozjíždí

... při dosažení konečné polohy zdvižně-
posuvného křídla pusťte tlačítko ...

... zdvižně-posuvné křídlo 
se okamžitě zastaví

1x krátce stiskněte
Zdvižně-posuvné křídlo se 
otvírá ...

Upozornění: Tato zvláštní funkce nemůže být z bezpečnostních důvodů prováděna infračerveným dálkovým ovládáním 
MHS400, aby se zabránilo nekontrolovatelnému najetí do konečné polohy (doraz).

U provedení MHS400-L se světelnou závorou to není potřebné. Zdvižně-posuvné křídlo odjíždí u provedení MHS400-L se 
světelnou závorou vždy do konečné polohy.
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Návod na ovládání MHS400
Provoz zvláštní funkce „Uzavření bez uzamknutí“ – schéma A

K uzavření HS-křídla bez uzamknutí je určena následující volba tlačítek:

Poloha 1x krátce stiskněte
... zdvižně-posuvné křídlo 
se zavře bez uzamknutí

K uzavření HS-křídla s uzamknutím je určena následující volba tlačítek:

Poloha 2x krátce stiskněte
... zdvižně-posuvné křídlo se
zavře, spustí a uzamkne

K zastavení HS-křídla ve směru jízdy do polohy „ZAVŘENO“ je určena následující volba tlačítek:

Poloha 1x krátce stiskněte
... zdvižně-posuvné křídlo jede
do polohy „ZAVŘENO“ ... 2x krátce stiskněte „STOP“
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MHS400 Návod na ovládání
2.9 První uvedení MHS400 do provozu – schéma C

Všeobecná upozornění pro referenční jízdu, zaměřovací a zaučovací jízdu – schéma C

U MHS400 – schéma C se rozlišuje mezi prvním křídlem (první otevírající se křídlo) a druhým křídlem (uzavírací čepy na 
straně uzamykání). 
Po montáži MHS400 se nejprve musí provést referenční jízda obou HS-křídel. 
Následně se musí provést zaměřovací a zaučovací jízda.
Tyto úkony by měl provádět pouze kvalifikovaný a odborný personál. 

Upozornění: Referenční jízda se spouští tlačítkem zdvižného pohonu  druhého křídla. Během celé referenční jízdy 
blikají obě LED červeně – LED se nachází na spodním okraji posuvného pohonu SA.

Teprve po provedení jízdy a dosažení polohy „ZAVŘENO“ („ZU“) LED zhasnou.

Referenční jízda – schéma C

Výchozí poloha obou HS-křídel pro referenční jízdu by měla být vždy poloha „ZAVŘENO“, tzn. v případě potřeby musí být 
křídla do této polohy uvedena ručně. 
Během referenční jízdy se příslušné zdvižně-posuvné křídlo spouští, zvedá a spouští/uzamyká automaticky. 

Upozornění: Referenční jízda musí být provedena při prvním uvedení do provozu nebo po výpadku proudu.
Kromě poloh HS-křídel zůstávají při výpadku proudu všechna nastavení zachována.

Spuštění referenční jízdy

Připojte pohon 
k elektrické síti...

stiskněte obě tlačítka Reset

LED blikají 
červeně

... spustí se referenční jízda

Stiskněte tlačítko 
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Návod na ovládání MHS400
Zaměřovací a zaučovací jízda – schéma C

Zaměřovací a zaučovací jízda je potřebná pouze při prvním uvedení do provozu. Výchozí poloha obou zdvižně-posuvných 
křídel pro spuštění zaměřovací a zaučovací jízdy je poloha „ZAVŘENO“. Správnou provozní dráhu zjistí MHS400 
automaticky během zaměřovací a zaučovací jízdy. Obě zdvižně-posuvná křídla najíždí z polohy „ZAVŘENO“ do různých 
poloh, které jsou dále blíže vysvětleny.

Nebezpečí poranění. Ruce, paže, nohy a chodidla mohou být pohmožděny! 
Neprobíhá žádné bezpečnostní zastavení!

› Během zaměřovací a zaučovací jízdy dodržujte bezpečnou vzdálenost od pohyblivých elementů.

Nebezpečí chybně naměřených hodnot!

› Aby nevznikly chybně naměřené hodnoty, nesmí být systém MHS400 během zaměřovací a zaučovací jízdy nijak 
přerušován, resp. omezován!

Upozornění: Všechny úkony pro zaměřovací a zaučovací jízdu se po stisknutí tlačítka „PROG“ mohou provádět výhradně 
tlačítkem zdvižného pohonu HA druhého křídla. Během celé zaměřovací a zaučovací jízdy bliká LED červeně – LED se 
nachází na spodním okraji posuvného pohonu SA. Teprve po provedení jízdy a dosažení polohy „ZAVŘENO“ („ZU“) obou 
zdvižně-posuvných křídel LED zhasne.

Spuštění zaměřovací a zaučovací jízdy – schéma C

Stiskněte 
tlačítko „PROG“

LED
bliká zeleně

Držte tlačítko druhého
křídla 11 s stisknuté...

1x krátký 
tón

2x krátký 
tón

3x krátký 
tón

... 4x krátký tón, poté 
tlačítko pusťte ...

... držte tlačítko druhého
křídla znovu 2 s stisknuté...

... 1x krátký tón

... pusťte tlačítko ... ... spouští se zaměřovací a zaučovací jízda

2x krátký 
tón

... 4x krátký tón, poté 
tlačítko pusťte ...
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Polohy zaměřovací a zaučovací jízdy – schéma C

Na následujících stranách kapitoly 2 je příslušný sled ovládání názorněn na příkladu prvního křídla vlevo. Po spuštění jízdy 
jsou dosaženy následující polohy:

1. Obě zdvižně-posuvná křídla  se odemknou a první křídlo  malý kousek odjede (do čekací polohy).

2. Druhé křídlo  jede do konečné polohy na doraz a opět zpátky do polohy „ZAVŘENO“.

3. Druhé křídlo  jede opět do konečné polohy na doraz, zpět do polohy „ZAVŘENO“ a uzamkne se.

4. První křídlo  jede až do konečné polohy na doraz, opět zpět do čekací polohy, krátce zastaví a jede dále do polohy 
„ZAVŘENO“.

5. První křídlo  jede opět až do konečné polohy na doraz, zpět do čekací polohy, krátce zastaví a jede dále do polohy 
„ZAVŘENO“.

6. První křídlo  se uzamkne v poloze „ZAVŘENO“.

Obě zdvižně-posuvná křídla jsou opět uzamknuta a MHS400 je nyní připraven pro elektromotorický běžný provoz.
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Návod na ovládání MHS400
2.10 Upozornění k bezpečnostnímu zastavení a ochraně proti přiskřípnutí – schéma C

Všeobecná upozornění k bezpečnostnímu zastavení – schéma C

Pro zabránění zraněním a poškození je MHS400 – schéma C vybaven bezpečnostním zastavením pro obě zdvižně-
posuvná křídla. Jakmile je cesta posuvu jednoho zdvižně-posuvného křídla blokována (např. držením nebo překážkou), 
aktivované zdvižně-posuvné křídlo se zastaví, odjede na cca 4 s do protisměru a pak zcela zastaví (viz obr. dole).

Pro zvýšení bezpečnosti v oblasti mezi zdvižně posuvným křídlem a HS-rámem jezdí zdvižně-posuvná křídla v 
elektromotorickém normálním provozu jen do definované polohy „OTEVŘENO“ („AUF“). Pro úplné otevření zdvižně-
posuvného křídla až na doraz existuje speciální funkce „Otevření až do konečné polohy“ (doraz), která je blíže popsána 
na straně 26.

Zdvižně-posuvné křídlo jede ... ... narazí na překážku a zastaví... ... jede pak cca 4 s 
do protisměru a zastaví

Bezpečnostní zastavení při vybavení světelnou závorou – schéma C

Při požadavcích zvýšené bezpečnosti lze volitelně dodat systém MHS400-L s přípravou pro vybavení světelnou závorou. Pro 
zabránění zranění a poškození je MHS400-L vybaven bezpečnostním vypnutím s okamžitým zastavením zdvižně-posuvného 
křídla. Při vybavení světelnou závorou se zdvižně-posuvné křídlo otevírá zcela až na doraz.

... v bezpečnostní oblasti se pohybuje nějaký předmět... zdvižně-posuvné křídlo se zastavíZdvižně-posuvné křídlo jede ...
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2.11 Programování na zdvižném pohonu HA – schéma C

Programování mezipolohy (libovolně volitelná šířka otevření) – schéma C

• První a druhé křídlo musí být do požadované mezipolohy naprogramovány jednotlivě.

• Zpravidla stačí naprogramovat mezipolohu pouze pro první křídlo.

Programování prvního křídla.

Programování druhého křídla

Držte tlačítko prvního
křídla 8 s stisknuté...

1x krátký 
tón

2x krátký 
tón

... 3x krátký tón, poté tlačítko 
pusťte ...

... první křídlo se odemkne a rozjíždí se...

Stiskněte 
tlačítko 
„PROG“

LED 
bliká zeleně

... tlačítko prvního křídla 1x krátce stiskněte
v místě požadovaného otevření...

... první křídlo zastaví a poloha se 
uloží do paměti

Držte tlačítko druhého
křídla 8 s stisknuté...

1x krátký 
tón

2x krátký 
tón

... 3x krátký tón, poté 
tlačítko pusťte ...

... tlačítko druhého křídla 1x krátce stiskněte v 
místě požadovaného otevření...

... druhé křídlo zastaví a poloha se 
uloží do paměti

... druhé křídlo se odemkne a rozjíždí se...

Stiskněte 
tlačítko 
„PROG“

LED 
bliká zeleně
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2.12 Programování infračerveného dálkového ovládání – schéma C

Dodané infračervené dálkové ovládání je od výrobce naprogramováno na tlačítko „1“ (první křídlo) a tlačítko „2“ (druhé 
křídlo). Tlačítko „ALL“ („VŠECHNY“) řídí obě zdvižně-posuvná křídla současně.
Tlačítka 1 – 5 mohou po odpovídajícím naprogramování ovládat vždy jedno zdvižně-posuvné křídlo, např. lze první křídlo 
a druhé křídlo ovládat navíc také tlačítky „3, 4 nebo 5“. 
Také další MHS400 – schéma C, stejně tak jako MHS400 – schéma A, mohou být naprogramovány na infračervené 
dálkové ovládání. Na jeden MHS400 lze naprogramovat až 8 dálkových ovládání.

Režim Setup (naprogramování a smazání infračerveného dálkového ovládání) – schéma C

U schéma C se musí každé zdvižně-posuvné křídlo naprogramovat samostatně. Během ovládání se infračervené dálkové 
ovládání musí vždy směrovat na diodu LED na spodním okraji posuvného pohonu SA. Nejprve stiskněte tlačítko na zdvižném 
pohonu HA a následně stiskněte požadované tlačítko na infračerveném dálkovém ovládání:

1-5

1-5

Stiskněte tlačítko 
„PROG“

Držte tlačítko 
5 s stisknuté...

1x krátký tón
LED bliká červeně

... 2x krátký tón, poté 
tlačítko pusťte ...

1x krátký tón

(po 10 s režim Setup 
automaticky skončí)

Infračervené dálkové 
ovládání je nyní 
naprogramováno pro 
požadovaná HS-křídla a je 
připraveno k provozu

Držte tlačítko 
5 s stisknuté...

Držte tlačítko 
5 s stisknuté...

1x krátký 
tón

... 2x krátký tón, 
poté tlačítko pusťte 
...

1x dlouhý 
tón
(zdvižně-
posuvné 

1x krátký 
tón

... 2x krátký tón, poté 
tlačítko pusťte ... LED bliká červeně

(po 10 s režim Setup 
automaticky skončí)

držte tlačítko znovu stisknuté 
po dobu 5 s...

... 2x krátký tón, poté 
tlačítko pusťte ...

1x dlouhý tón (všechna 
naprogramovaná HS-
křídla smazána)

Smazání naprogramovaných zdvižně-posuvných křídel

Smazání všech naprogramovaných zdvižně-posuvných křídel

... stiskněte 1x krátce 
požadované 

... 2x krátký tón, poté 
tlačítko pusťte ...

... stiskněte 1x krátce tlačítko 
pro požadovanou skupinu...

1x krátký tón

Programování zdvižně-posuvných křídel
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2.13 Ovládání tlačítkem zdvižného pohonu HA – schéma C

Zdvižně-posuvné elementy – schéma C

HS elementy podle schéma C mají dvě volitená zdvižně-posuvná křídla (první a druhé křídlo). První křídlo je to, které se 
otevírá první a druhé křídlo je následné otevíravé křídlo. Poloha pro první a druhé (pravé nebo levé HS-křídlo) musí být 
určena při objednávání. V tomto návodu je jako příklad znázorněno levé HS-křídlo jako první křídlo a pravé HS-křídlo jako 
druhé křídlo.

Upozornění: Tlačítko pro první křídlo řídí pouze odpovídající zdvižně-posuvné křídlo. 
Tlačítko pro druhé křídlo řídí obě zdvižně-posuvná křídla současně. 
Tlačítkem na příslušném zdvižném pohonu HA jsou ovládány následující funkce:

Provoz „OTEVŘENO“ - „STOP“ - „ZAVŘENO“ – schéma C

Každé stisknutí tlačítka mění funkci mezi „OTEVŘENO“ - „STOP“ - „ZAVŘENO“.

1x krátce stiskněte
Zdvižně-posuvné křídlo se otvírá 
...

1x krátce stiskněte
zdvižně-posuvné křídlo se 
zastaví ...

1x krátce stiskněte
zdvižně-posuvné křídlo se 
zavírá ...

Tlačítko prvního křídla
(ovládání prvního křídla)

1x krátce stiskněte
Zdvižně-posuvné křídlo se otvírá 
...

1x krátce stiskněte
zdvižně-posuvné křídlo se 
zastaví ...

1x krátce stiskněte
zdvižně-posuvné křídlo se 
zavírá ...

Tlačítko druhého křídla
(ovládání prvního a druhého křídla)

Funkce Kontrolka LED

Zdvižně-posuvné křídlo jede do polohy „OTEVŘENO“ LED svítí zeleně

Zdvižně-posuvné křídlo jede do polohy „ZAVŘENO“ LED svítí červeně

Poloha 10minutového spárového větrání – schéma C

U schéma C jede do polohy 10minutového spárového větrání pouze první křídlo. Tam se křídlo spustí. Během 10 minut 
větrací fáze bliká LED zeleně, pak zhasne a první křídlo jede opět zpět do polohy „ZAVŘENO“. Tam se uzamkne.

2x krátce stiskněte
Zdvižně posuvné křídlo jede do 
polohy „spárové větrání“...

Zdvižně-posuvné křídlo zůstane 10 
minut v poloze „spárové větrání“...

... po 10 minutách se zdvižně-
posuvné křídlo zavře a uzamkne se

Tlačítko prvního křídla
(ovládání prvního křídla)
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Mezipoloha (omezená šířka otevření) – schéma C

První a druhé křídlo se řídí samostatně a jedou pak do své naprogramované mezipolohy.

První křídlo se otvírá ...

Tlačítko prvního křídla
(ovládání prvního křídla)

1x krátký tón

Tlačítko druhého křídla
(ovládání prvního a druhého křídla)

Držte tlačítko 
2 s stisknuté...

Držte tlačítko 
2 s stisknuté...

1x krátký tón

První křídlo je v „mezipoloze“

První křídlo jede do čekací polohy
Druhé křídlo se otevírá ... Druhé křídlo je v „mezipoloze“
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2.14 Ovládání infračerveným dálkovým ovládáním – schéma C

Uspořádání tlačítek infračerveného dálkového ovládání – schéma C

Důležité: Nejprve stiskněte tlačítko pro naprogramované HS-křídlo (ALL- všechny nebo 1 – 5) – nastavení zůstává uloženo. 
Během ovládání se infračervené dálkové ovládání musí vždy směrovat na diodu LED na spodním okraji posuvného pohonu SA.

Uspořádání tlačítek 

Uspořádání tlačítek pro řízení HS-křídel (příklad)

Mezipoloha

„OTEVŘENO“

„ZAVŘENO“

Poloha 10minutového 
spárového větrání*

*Upozornění: opakované stisknutí
tlačítka během 10minutového spárového 
větrání přeruší časovač, zdvižně-posuvné 
křídlo zůstane do dalšíhostisknutí tlačítka v 
této poloze. Nové stisknutí tlačítka opět
nastartuje Timer.

„STOP“

První a druhé křídlo
Přídavné HS-elementy:
1 schéma C 1 schéma A

První křídlo 1 Druhé křídlo 1 První křídlo Druhé křídlo Skupina 2

1 Naprogramováno z výroby
2 Skupinové řízení viz schéma A
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2.15 Programování zvláštních funkcí na zdvižném pohonu HA – schéma C

Zvláštní funkce „Uzavření bez uzamknutí“ – schéma C

Zvláštní fukce „Uzavření bez uzamknutí“ umožňuje uzavření prvního křídla, aniž by se HS-element kompletně uzamknul. 
Neúmyslné uzamknutí uživatelem tak není možné, neboť příslušné zdvižně-posuvné křídlo lze ručně zvenku kdykoliv opět 
odsunout.

Aktivování zvláštní funkce

Pro zajištění bezvadné funkce musí být druhé křídlo ve své poloze „ZAVŘENO“ a musí být uzamknuté. Pak odjeďte prvním 
křídlem až na doraz (viz. strana 26 „Otevření do konečné polohy“). Zvláštní funkce se aktivuje a tedy se může volit pomocí 
programovacího režimu infračerveného dálkového ovládání.

1

Odjeďte prvním zdvižně-posuvným křídlem  do konečné polohy...

Držte tlačítko 4 s 
stisknuté...

1x krátký tón ... 2x krátký tón, poté tlačítko 
pusťte a hned...

... po 1x zaznění krátkého tónu je 
zvláštní funkce naprogramovaná

LED
bliká zeleně

Stiskněte 
tlačítko 
„PROG“

... držte dálkové ovládání ve směru LED a 
stiskněte a podržte tlačítko „1“...

*Upozornění: LED se nachází na spodním okraji obou posuvných pohonů SA.

Deaktivování zvláštní funkce

Aby mohla být zvláštní funkce opět vypnuta, musí první křídlo opět odjet až na doraz (viz strana 25 „Otevření do konečné 
polohy“).

1

Odjeďte prvním zdvižně-posuvným křídlem  do konečné polohy...

Držte tlačítko 4 s 
stisknuté...

1x krátký tón ... 2x krátký tón, 
poté tlačítko pusťte a hned...

... po 1x zaznění dlouhého tónu je 
zvláštní funkce deaktivována

LED
bliká zeleně

Stiskněte 
tlačítko 
„PROG“ 

... držte dálkové ovládání ve směru LED a 
stiskněte a podržte tlačítko „1“...
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2.16 Ovládání zvláštních funkcí na zdvižném pohonu HA – schéma C

Zvláštní funkce „Otevření do konečné polohy“ (doraz) – schéma C

Z bezpečnostních důvodů nevyjíždí obě zdvižně-posuvná křídla v normálním elektromotorickém provozu zcela nakonec. 
Aby bylo možné zdvižně-posuvná křídla otevřít úplně, tedy do jejich absolutní konečné polohy (až na doraz), lze je ručně 
odsunout nebo lze do této polohy speciálním ovládáním na odpovídajícím zdvižném pohonu HA odjet. K tomu se musí 
zdvižně-posuvná křídla nacházet ve své poloze „OTEVŘENO“.

1x krátce stiskněte

Tlačítko druhého křídla
(ovládání prvního a druhého křídla)

Držte tlačítko 
trvale stlačené...

... zdvižně-posuvné křídlo se rozjíždí...

... při dosažení konečné polohy zdvižně-
posuvného křídla pusťte tlačítko ... ... zdvižně-posuvné křídlo se okamžitě zastaví

ovládejte samostatně první  a 
druhé  křídlo

... obě zdvižně-posuvná křídla se otvírají ...

Upozornění: Tato zvláštní funkce může být prováděna pouze odděleně pro první a druhé křídlo. Z bezpečnostních 
důvodů nemůže být tato zvláštní funkce prováděna infračerveným dálkovým ovládáním MHS400, aby se zabránilo 
nekontrolovatelnému najetí do konečné polohy (doraz).

U provedení MHS400-L se světelnou závorou to není potřebné. Zdvižně-posuvné křídlo odjíždí u provedení MHS400-L se 
světelnou závorou vždy do konečné polohy.
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Provoz zvláštní funkce „Uzavření bez uzamknutí“ – schéma C

K uzavření prvního křídla bez uzamknutí je určena následující volba tlačítek:

První křídlo v poloze „OTEVŘENO“ 1x krátce stiskněte ... první křídlo se zavře bez uzamknutí

K uzavření prvního křídla s uzamknutím je určena následující volba tlačítek:

První křídlo v poloze „OTEVŘENO“ 2x krátce stiskněte ... první křídlo se zavře, spustí a uzamkne

K zastavení prvního křídla ve směru jízdy do polohy „ZAVŘENO“ je určena následující volba tlačítek:

„OTEVŘENO“

1x krátce stiskněte 2x krátce stiskněte

První křídlo jede
směrem „ZAVŘENO“ „STOP“
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2.17 Ruční nouzové ovládání

Popis nouzového ovládání

Při poruše zdvižného pohonu HA lze zdvižně-posuvné křídlo zdvihnout příp. spustit ručně pomocí dodané nouzové ovládací 
páky (klíč se šestihranem, rozměr klíče 8). Následně je možné zdvižně-posuvné křídlo ručně odsunout.

Upozornění: Nouzová ovládací páka má být používána výhradně k ručnímu ovládání v případech poruchy. Uchovávejte 
ji proto v blízkosti HS-elementu.

Nebezpečí poranění zpětným nárazem nouzové ovládací páky!

› Během ručního ovládání držte nouzovou ovládací páku dostatečně pevně. Při odemykání je nouzová ovládací páka 
zatížena hmotností zdvižně-posuvného křídla.

Při ručním ovládání dodržte bezpodmínečně tento postup:

1. Odšroubujte připevňovací šroub M5 x 19 mm (20) na krytce HA dole (17) a krytku sejměte.

2. Do otvoru (rozměr klíče 8) pohonné jednotky nastrčte nouzovou ovládací páku (21).

3. Podržte pevně nouzovou ovládací páku a zatlačte odblokovací tlačítko na pohonné jednotce – pohon je odjištěn.

4. Nouzovou ovládací páku otočte o 180° (u schéma C ovládejte nejdříve první křídlo), zdvižně-posuvné křídlo se zvedne 
a lze pak ručně posunout.

Odblokovací tlačítko

Zdvižně-posuvné křídlo 
se zvedá

otočte o 180°

21

20

17
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2.18 Pokyny ke kontrolce LED, poruchám a údržbě

Kontrolka LED

LED je umístěna na spodním okraji posuvného pohonu SA. Sledujte prosím, světelné kontrolky LED. Následující tabulka 
ukazuje různé indikace a jejich význam:

Funkce a význam Kontrolka LED

Test systému bliká žlutě nebo střídavě červeně/zeleně

Zaučení bliká červeně

Pojezd ve směru do polohy „OTEVŘENO“ („AUF“) trvale zelená

Pojezd ve směru do polohy „ZAVŘENO“ („ZU“) trvale červená

Poloha 10minutového spárového větrání (je spuštěn 
časovač)

bliká zeleně

Trvalé spárové větrání vypnutá

Mezipoloha (omezená šířka otevření) vypnutá

Uzamknuto vypnutá

Po výpadku proudu bliká červeně

Odstranění poruch

V případě poruchy se v žádném případě nesnažte zařízení otevřít a/nebo je opravovat. 
Pokud následující tabulka nepopisuje problém, obraťte se prosím, na vašeho odborného výrobce oken nebo přímo na 
společnost SIEGENIA: tel. +49 271 3931-0

Popis problému LED Možná příčina Návrh řešení

Žádná funkce MHS400 vypnutá není napájení el. proudem zkontrolujte napájení el. proudem

vypnutá dálkové ovládání není 
naprogramováno

naprogramujte infračervené dálkové 
ovládání
(viz strana 10 a 21)

bliká červeně MHS400 není 
inicializován

spusťte referenční jízdu (viz strana 6 a 16)

bliká
2x zeleně - 3x 
červeně

přehřátí počkejte, než pohon vychladne

bliká
červeně/
zeleně

test systému negativní na min. 10 s přerušte napětí, pak spusťte 
referenční a zaměřovací jízdu (viz strana 6 a 
16) (při častějším výskytu informujte servis)

MHS400 přeruší uzavírací/
otevírací proces a odjede na 4 
s do protisměru

vypnutá překážka blokuje dráhu 
zdvižně-posuvného křídla

odstraňte překážku a
uveďte MHS400 znovu v činnost

Bezpodmínečně si přečtěte upozornění pro „Ruční ovládání“, na straně 28, abyste také v případě poruchy (např. výpadek 
proudu) uměli zdvižně-posuvný prvek ručně otevřít a zavřít.
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Výměna baterií (infračervené dálkové ovládání)

Pokud při stlačení nějakého tlačítka dálkového ovládání není provedena žádná funkce a nesvítí indikace funkce, musí se 
vyměnit baterie. Použité baterie ekologicky zlikvidujte. Vložte 2 nové baterie typu Micro, typ LR03 nebo AAA.

Čištění krytů

Pro čištění vnějších krytů MHS400 používejte pouze lehce navlhčenou, měkkou látku. Nepoužívejte žádné žíravé 
chemikalie, agresivní čisticí rozpouštědla nebo čisticí prostředky obsahující rozpouštědla, neboť by mohly povrch krytů 
poškodit. Do vnitřku zařízení se nesmí dostat voda. Vniklá voda může poškodit elektroniku.

Údržba

Při provádění údržbových prací odpojte zařízení na všech pólech od elektrického proudu pomocí odpojovacího zařízení. 
Odpojovací zařízení musí být zřetelně označeno. Zabezpečte zařízení proti náhodnému opětnému zapojení.
30 06.2015



06.2015 31

Návod na ovládání MHS400

3. Pokyny k ručení za výrobek

Způsob používání

• Systém MHS400 elektromotoricky otvírá a zavírá okna příp. dveře se zdvižně-posuvným kováním (např. HS PORTAL).

• Systém MHS400 není standardně vhodný k použití na plovárnách a/nebo ve vlhkých prostorách. Speciální provedení jsou 
možná a přípustná pouze na vyžádání a po provedení zkoušek ze strany společnosti SIEGENIA.

• Provozujte systém MHS400 pouze s díly kování a originálním příslušenstvím od společnosti SIEGENIA nebo s díly kování a 
příslušenstvím jiných výrobců, kteří byli společností SIEGENIA vysloveně schváleni.

• Montujte a obsluhujte systém MHS400 podle údajů v aktuálním návodu na montáž a návodu na ovládání.

• Je nutné dodržovat pokyny norem ASR A 1.6, poučení VFF KB.01 a EN 12453 pro motoricky ovládaná okna, dveře a vrata!

• Při použití v komerční oblasti je navíc nutné zohlednit bezpečnostní předpisy pojišťovny, u které je sjednáno úrazové pojištění.

Použití v rozporu s určením

• Zdvižně-posuvné elementy vybavené zdvižně-posuvným systémem MHS400 se nesmí používat jako únikové dveře v případě 
požáru!

• 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.

Záruka

Na naše zařízení poskytujeme – za předpokladu odborné montáže a správné manipulace – záruku 2 roky v souladu se 
zákonnými předpisy. V rámci případných dodatečných oprav jsme oprávněni k výměně jednotlivých součástí nebo celých 
zařízení. Následné škody zaviněné vadným výrobkem jsou – pokud to připouští zákon – ze záruky vyloučeny. Pokud dojde 
na zařízení a/nebo jednotlivých součástkách k provedení změn, které nejsou námi schváleny resp. nejsou zde popsány nebo 
pokud bude zařízení a/nebo jednotlivé součásti demontováno nebo (částečně) rozloženo, zaniká záruka, pokud je 
nedostatek zaviněn výše uvedenými změnami.

Vyloučení záruky

Zařízení a jeho konstrukční součásti podléhají přísným kontrolám kvality. Proto pracují při správném použití spolehlivě a 
bezpečně. 
Naše ručení za škody zaviněné vadným výrobkem a/nebo nároky na náhradu škody vylučujeme. Výjimkou by bylo naše 
úmyslné nebo hrubě nedbalé jednání resp. zodpovědnost za ztráty na životech, tělesná poranění nebo ohrožení zdraví. 
Nezávisle na tom zůstává případné ručení nezávislé na zavinění v souladu se zákonem o ručení za výrobek. 
Nedotčeno zůstává také ručení za zaviněné porušení podstatných smluvních povinností; v takových případech je ručení 
avšak omezeno na smluvně typické, předvídatelné škody. Změna důkazního břemena v neprospěch spotřebitele není 
spojena s výše uvedenými ustanoveními.

Ochrana životního prostředí

Ačkoli naše výrobky nespadají do oblasti použití zákona o elektronice, bude společnost SIEGENIA – stejně jako dosud – 
dbát na to, aby nesplňovaly jen požadavky v něm uvedené, nýbrž aby se – jak jen to bude technicky nejdříve možné – 
upustilo od používání ekologicky závadných látek. Elektrické výrobky obecně nepatří do domácího odpadu.







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 3121168

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: +380 44 4637979

Velká Británie  Telefon: +44 2476 622000

Naše mezinárodní adresy najdete na: 

www.siegenia.com
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