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Gebruikershandleiding

Waarschuwingen en veiligheidsinstructies

4. Open de deur nooit met

3. Pas op, beknellingsgevaar!1. Pas op, beknellingsgevaar!

5. Plaats geen goederen of voorwerpen in 
het deurgebied.

2. Pas op, beknellingsgevaar!

6. Personen of goederen nooit d.m.v. de 
deur ophijsen.

Algemene informatie
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Controle / onderhoud
1. Controleer regelmatig of de deur nog juist functioneert.
 Controleer componenten en onderdelen op slijtage, hierbij gaat het vooral om:
    • diverse bevestigingen        • railsysteem
    • scharnieren + loopwielen    • aandrijflijn (ketting, kabels en kettingspanner)
    • deurblad

2. Deurblad regelmatig reinigen met veel water en een mild (niet bijtend) 
schoonmaakmiddel.

3. Neem bij storingen, problemen en vragen altijd contact op 
met een gespecialiseerd deurenbedrijf.

Pas op bij kabel- of kettingbreuk!
   • deur vastzetten
   • toegang tot het deurgebied versperren
   • gebruikers / exploitant / bevoegde personen informeren / waarschuwen
   • gespecialiseerd deurenbedrijf in kennis stellen

Bediening
Zorg ervoor dat verschillende personen vertrouwd zijn met 
de manier waarop de deur moet worden bediend.

Bedieningsvorm

elektrische
aandrijving

noodkettingtakel
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Bedieningsinstructie, Helix / S600 met elektrische aandrijving - impulsbediening
Om verwondingen en materiaalschade te voorkomen moeten deze instructies strikt worden nageleefd.

Openen

Sluiten

Elektrische aandrijving - impulsbediening

1. Pas op! Deze bediening alleen gebruiken 
als het deurgebied vrij is.

2. Druk kort op de knop ‘open’ ( ) en 
de deur gaat open tot de bovenste 
eindpositie

1. Pas op! Deze bediening alleen gebruiken 
als het deurgebied vrij is.

2. Druk kort op de knop ‘dicht’ ( ) en 
de deur gaat dicht tot de onderste 
eindpositie.

3.  Pas op, beknellinggevaar!  
Om technische redenen functioneert 
de onderloop beveiliging niet in de 
onderste zone (ongeveer 20 - 40 mm).
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Stop!

Openen en sluiten met de noodbediening

Door op de knop ‘stop’ ( ) te drukken, 
stopt de deur op iedere gewenste hoogte.

Pas op! Deze bediening alleen gebruiken als het deurgebied vrij is.
 Schakel de elektrische aandrijving uit (stroomtoevoer onderbreken) en beveilig de motor zodanig dat deze zonder toestemming 

niet opnieuw kan worden aangezet. Als u aan het koordeinde met het rode label (1) trekt, wordt de noodkettingtakel 
aangekoppeld. Met de noodkettingtakel kunt u de deur tot iedere gewenste hoogte openen (2) of sluiten (3). Zodra u de deur weer 
op de normale manier kunt bedienen, ontkoppelt u de noodkettingtakel weer door aan het koordeinde met het groene label (4) te 
trekken. De elektrische aandrijving kan weer worden gebruikt.

STOP

1
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Jaarlijkse controle

maand / Jaar Gecontroleerd door Opmerkingen

40.000 cycli controle

Cycli Gecontroleerd door Opmerkingen

Controle rapport
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Jaarlijkse controle

maand / Jaar Gecontroleerd door Opmerkingen

40.000 cycli controle

Cycli Gecontroleerd door Opmerkingen
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