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UWAGA! OSTRZE�ENIA! 
Aby bezpiecznie u�ytkowa� i prowadzi� prace konserwacyjne na bramie 

sekcyjnej , nale�y przestrzega� szeregu zasad. Wszystkie poni�sze instrukcje i 
ostrze�enia musz� by� przeczytane i stosowane zgodnie z zasadami  

bezpiecze�stwa ! W przypadku w�tpliwo�ci nale�y skontaktowa� si� z dostawc�. 
 
! Instrukcja ta opisuje tylko sposób u�ytkowania i obsług� techniczn� bramy sekcyjnej . Wszystkie 

dodatkowe akcesoria musz� posiada� oddzieln� instrukcj� obsługi . 
! Przed rozpocz�ciem prac nale�y uwa�nie przeczyta� instrukcj� u�ytkowania. 
! Pewne elementy bramy mog� mie� ostre i nierówne kraw�dzie i dlatego wskazane jest zakładanie r�kawic 

ochronnych . 
! Wszystkie dostarczone elementy zestawu zaprojektowane s� dla okre�lonej bramy sekcyjnej. Dodatkowe 

urz�dzenia mog� wpłyn�� na sposób pracy bramy , bezpiecze�stwo oraz na warunki gwarancji . 
! Dzieci oraz  osoby nieprzeszkolone nie powinny obsługiwa� bramy z uwagi na niebezpiecze�stwo które 

mog� spowodowa�. 
! Wszystkie prawa zawarte w tej instrukcji s� zastrze�one. Informacja techniczna mo�e ulec zmianie bez 

uprzedzenia.   
! Dostawca ma obowi�zek zapewnienia zgodno�ci norm produkowanych podzespołów z tymi jakie jakie 

obowi�zuj� w danym kraju. Nale�y sprawdzi� czy oznaczenia CE s� umieszczone na bramie i czy 
otrzymano potrzebn� deklaracj� zgodno�ci CE.  

! BRAMA SEKCYJNA JEST DU�YM I CI��KIM OBIEKTEM RUCHOMYM. NIEOSTRO�NE U�YTKOWANIE 
,NIEWŁA	CIWA OBSŁUGA I USTERKI MOG
 SPOWODOWA� NIEBEZPIECZE�STWO UTRATY �YCIA LUB 
MIENIA !! PROSZ� SKONTAKTOWA� SI� Z DOSTAWC
 W PRZYPADKU NIEJASNO	CI OPISÓW 
ZAWARTYCH W INSTRUKCJI !  NALE�Y ZACHOWA� OSTRO�NO	� PODCZAS OBSŁUGI BRAMY 
SEKCYJNEJ. 
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NIEBEZPIECZE�STWO! 
SPR��YNY SKR�TNE S	 
BARDO SILNIE NAPI�TE! 

NIE PRÓBOWA
 
REGULOWA
 , 

NAPRAWIA
 LUB 
ZDEJMOWA
 SPR��YN. 

To mo�e spowodowa� 
powa�ne zagro�enie �ycia 

lub mienia. 
Przeszkoleni monta�y�ci: 
Nale�y przeczyta� instrukcj� 

przed przyst�pieniem do 
pracy. 

OPIS CZ�	CI I ZNAKÓW OSTRZEGAWCZYCH 

3 Kołowrót ła�cuchowy 
4 Zawiasy boczne i �rodkowe 
6 Prowadnica pionowa 
7 K�townik pionowy 
8 Zasuwa 
9 Uchwyt r�czny / stopka 
10 Uchwyt dolny zwykły lub 

zabezpieczaj�cy 
12 Podpory boczne wału 
13 Wał 
14 Spr��yna skr�tna 
15 Ł�cznik 
16 Spr��yna skr�tna  
17 B�bny nawojowe lin no�nych 
18 Podwieszenie do sufitu 
19 Podwieszenie do sufitu 
20 Prowadnica pozioma 
21 Zderzaki spr��ynowe 
22 Profil ł�czeniowy prowadnic poz. 

A 

A 

B 

B 

C 

C 

 
 
 
 
 

UWAGA! 
INSTRUKCJA BEZPIECZNEJ 

OBSŁUGI BRAMY 
 

Zły monta� , obsługa i zastosowanie tej bramy mo�e 
spowodowa� powa�ne niebezpiecze�stwo dla �ycia i 

mienia. Nale�y upewni� si� czy brama posiada 
aprobat� techniczn� CE. 

 
Zasady bezpiecznej obsługi : 
A. Monta�, naprawy i obsługa mo�e by� 

dokonywana tylko przez przeszkolony i 
do�wiadczony personel. 

B. Nale�y posiada� i uwa�nie przeczyta� 
instrukcj� przed przyst�pieniem do prac 
monta�owych lub naprawczych . 

C. Nale�y przebywa� w bezpiecznej odległo�ci 
od przesuwaj�cej si� bramy . Ruchoma 
brama sekcyjna jest du�ym i ci��kim 
obiektem mog�cym spowodowa� powa�ne 
zagro�enie dla �ycia lub mienia. 

D. Dzieci nie mog� obsługiwa� bramy. 
E. Brama musi by� zawsze widoczna gdy jest 

obsługiwana zdalnie pilotem sterowania 
radiowego. Ludzie ( dzieci ) oraz 
przedmioty mog� znale� si� na drodze 
przesuwu bramy . 

F. Nie wolno palcami dotyka� prowadnic oraz 
elementów przesuwaj�cej si� bramy. Do 
obsługi r�cznej nale�y u�ywa� specjalnych 
uchwytów . 

G. Nale�y pami�ta� o dokonywaniu 
regularnych przegl�dów wszystkich 
elementów bramy. 

C 

 
 
 
 

NIEBEZPIECZE�STWO! 
Ten uchwyt dolny przenosi 

bardzo wielkie siły! 
NIE PRÓBOWA
 
REGULOWA
 , 

NAPRAWIA
 LUB 
ZDEJMOWA
! 

Poniewa� to mo�e 
spowodowa� powa�ne 

zagro�enie �ycia lub mienia , 
nale�y wezwa� 

wykwalifikowanego 
monta�yst�! 

 

A B 
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1. ZASTOSOWANIE 
Bramy sekcyjne s� przeznaczone do zamykania otworów 
w budynkach i nie mog� by� u�ywane do innych celów.   
Bramy sekcyjne , z wyj�tkiem tych które s� wyposa�one 
w furtki, nie s� zaprojektowane dla ruchu pieszego.  
 
! Przed przyst�pieniem do prac na bramie sekcyjnej 
nale�y przeczyta� uwa�nie poni�sz� instrukcj�! 
 
Dostawca nie jest odpowiedzialny za uszkodzenia 
powstałe w wyniku niewła�ciwego u�ycia bramy 
sekcyjnej. 
 
 
2.  ZASADA DZIAŁANIA 
Po ka�dej stronie paneli brama posiada prowadnice 
wyznaczaj�ce drog� jej przesuwu. Ponad bram� 
umieszczony jest wał wraz ze spr��ynami skr�tnymi, 
b�bnami i urz�dzeniami zabezpieczaj�cymi przed 
skutkami p�kni�cia spr��yn. Brama zawieszona jest na 
stalowych linach no�nych które nawijaj� si� na b�bny w 
czasie jej podnoszenia. Napi�cie spr��yn powoduje, �e 
brama mo�e pozosta� nieruchomo w ka�dym jej 
poło�eniu. Spr��yny s� maksymalnie napi�te gdy brama 
jest zamkni�ta. 
 

SPR��YNY SKR�TNE, LINY NO	NE I 
B�BNY MOG
 BY� DEMONTOWANE 
TYLKO PRZEZ WYKWALIFIKOWANYCH 
MONTA�YSTÓW! 

 
 
 
3.  OTWIERANIE I ZAMYKANIE 

 
 OTWIERAJ
C I ZAMYKAJ
C BRAM� 
NALE�Y ZAWSZE OBSERWOWA� CZY 
OSOBY LUB PRZEDMIOTY NIE ZNAJDUJ
 

SI� POD NI
! 
 

 
NIE NALE�Y PODPIERA� SŁABO 
WYWA�ONYCH BRAM!   
 

Sposób otwierania i zamykania bramy zale�y od wyboru 
u�ytkownika.  
Istniej� trzy poni�sze sposoby: 

3.1. Obsługa r�czna 
3.2. Obsługa nap�dem elektrycznym 
3.3. Obsługa za pomoc� kołowrotu   
  
 
 
 

3.1 Otwieranie i zamykanie r�czne 
 
OTWIERANIE 
Za pomoc� uchwytu nale�y podnie�� bram� do 
po��danej wysoko�ci. Nie nale�y rozp�dza� jej i 
wypycha� gwałtownie w gór�. 
 
ZAMYKANIE 
Za pomoc� linki i uchwytu r�cznego zamkn�� bram�. 

 
DO OBSLUGI R�CZNEJ SŁU�Y TYLKO LINKA 
ORAZ UCHWYT. NIE NALE�Y U�YWA� 
INNYCH ELEMENTÓW BRAMY! 
 

 
3.2. Otwieranie i zamykanie za pomoc� nap�du 
elektrycznego 
 
W tym przypadku wał bramy jest obracany silnikiem 
elektrycznym powoduj�c nawijanie i rozwijanie lin 
no�nych , a tym samym podnoszenie i opuszczanie 
bramy. Poni�ej przedstawiona jest skrócona instrukcja  
obsługi . Wi�cej informacji mo�na uzyska� w 
szczegółowej instrukcji obsługi dostarczonej przez 
producenta nap�du.  
 
 
3.2.1 Sterowanie za pomoc� przycisków 

 
OTWIERANIE 
Wcisn�� odpowiedni przycisk na 
panelu steruj�cym. 
 
 
 
ZAMYKANIE 
Wcisn�� odpowiedni przycisk na 
panelu steruj�cym. 
 
 
 
ZATRZYMYWANIE 
Wcisn�� odpowiedni przycisk na 
panelu steruj�cym. 
 
 

 
Wci�ni�cie ponowne jednego z przycisków spowoduje 
kontynuacj� jego funkcji steruj�cej. 
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U�ycie ła�cucha automatu: 
Ła�cuch automatu słu�y do r�cznego otwierania i 
zamykania bramy w przypadku zaniku zasilania lub 
niewła�ciwej pracy urz�dzenia . U�ywaj�c ła�cucha 
nale�y odł�czy� ewentualny dopływ pr�du.   
Poci�gn�� praw� stron� ła�cucha : Brama zamyka si� 
Poci�gn�� lew� stron� ła�cucha : Brama otwiera si� 
Po u�yciu ła�cuch przestaje wysprz�gla� automat i 
wraca do pozycji pocz�tkowej automatycznie. 
 

PO ZANIKU ZASILANIA LUB U�YCIU 
ŁA�CUCHA BRAMA POWINNA ZOSTA� 
OTWORZONA ZUPEŁNIE JEDEN RAZ! 
 

 
3.2.2 Obsługa bramy za pomoc� pilota sterowania 
radiowego 
 

PONIEWA� PILOT STEROWANIA 
RADIOWEGO NIE MO�E ZATRZYMA� 
BRAMY DOPÓKI NIE OSI
GNIE ONA 
POŁO�ENIA KRA�COWEGO, NALE�Y 

OBSERWOWA� CZY RUCH BRAMY NIE ZAGRA�A 
OSOBOM LUB PRZEDMIOTOM. 
 
OTWIERANIE  
Wcisn�� odpowiedni przycisk na pilocie sterowania 
radiowego. 
 
ZAMYKANIE 
Wcisn�� odpowiedni przycisk na pilocie sterowania 
radiowego. 

 
 

3.3 Obsługa bramy za pomoc� kołowrotu ła�cuchowego 
 
W tym przypadku wał bramy jest obracany silnikiem 
kołowrotem powoduj�c nawijanie i rozwijanie lin no�nych 
, a tym samym podnoszenie i opuszczanie bramy.  
 
OTWIERANIE 
Chwyci� jedn� stron� ła�cucha w obie r�ce i ci�gn�� do 
dołu  tak , aby brama otworzyła si�. Ła�cuch nale�y 
ci�gn�� naprzemian lew� i praw� r�k�. 
 
NALE�Y CAŁY CZAS UTRZYMYWA
 PEWNIE 
ŁA�CUCH ABY PANOWA
 NAD WŁACIWYM 
RUCHEM BRAMY. 
PO U�YCIU ŁA�CUCH MUSI ZOSTA
 UMOCOWANY 
W UCHWYCIE. 
 
 

 
 
 
 

ZAMYKANIE 
Chwyci� jedn� stron� ła�cucha w obie r�ce i ci�gn�� do 
dołu  tak , aby brama zamkn�ła si�. Ła�cuch nale�y 
ci�gn�� naprzemian lew� i praw� r�k�. 
 
NALE�Y CAŁY CZAS UTRZYMYWA
 PEWNIE 
ŁA�CUCH ABY PANOWA
 NAD WŁACIWYM 
RUCHEM BRAMY. 
PO U�YCIU ŁA�CUCH MUSI ZOSTA
 UMOCOWANY 
W UCHWYCIE. 
 

 
UCHWYT ŁA�CUCHA NIE JEST 
PRZYSTOSOWANY DO ZATRZYMYWANIA 
RUCHU �LE WYWA�ONEJ BRAMY. W TAKIM 
PRZYPADKU TYLKO WYKWALIFIKOWANY 

MONTA�YSTA POWINIEN PRZEPROWADZI� 
REGULACJ�! 
 

BRAMA Z KOŁOWROTEM NIE MO�E 
BY� PORUSZNA DODATKOWYM 
NAP�DEM , GDY� PRZESUWAJCY SI� 
ŁA�CUCH MO�E STANOWI� 

ZAGRO�ENIE!  
 
 
 
4.  ZAMKI 
Zamykaj�c bram� sekcyjn� zamkiem rygluj�cym nale�y 
pami�ta� o poni�szych zasadach. 
 
Gdy brama jest poruszana nap�dem elektrycznym , 
urz�dzenie rygluj�ce musi by� wyposa�one w wył�cznik 
zapobiegaj�cy wł�czeniu silnika automatu przy 
zamkni�tym zamku. Zabezpieczy to automat i inne 
elementy bramy przed zniszczeniem.  
 
Aby ułatwi� zamkni�cie bramy ryglem nale�y docisn�� j� 
stop� opart� na uchwycie. 
 
4.1 Zasuwa 
Zasuwa umo�liwia zamkni�cie bramy od wewn�trz. 
 
4.2 Zamek zewn�trzny 
Zamek zewn�trzny umo�liwia zamkni�cie bramy od 
zewn�trz. 
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5.  DRZWI SERWISOWE 
 

DRZWI SERWISOWE MUSZ
 BY� 
ZAMKNI�TE CAŁY CZAS GDY BRAMA 
JEST W RUCHU! 
 

Drzwi serwisowe s� zaprojektowane do umo�liwienia 
ruchu osobom przez zamkni�t� bram� sekcyjn�. 
 
Urz�dzenia elektryczne b�d� zasilane tylko gdy skrzydło 
furtki jest zamkni�te. 
 
 
 
6.  NIEWŁA	CIWE U�YTKOWANIE 
 
Zmiany wagi bramy wpływaj� niekorzystnie na jej 
wywa�enie . 
 

 
NIGDY: 
 

 
• NIE OPIERA� SI� O PANELE BRAMY LUB 

PROWADNICE!  
• NIE MOCOWA� ELEMENTÓW 

ZWI�KSZAJ
CYCH LUB ZMNIEJSZAJ
CYCH 
WAG� BRAMY! 

• NIE U�YWA� BRAMY DO PODNOSZENIA 
RZECZY LUB OSÓB! 

• NIE WSPINA� SI� PO PANELACH 
BRAMY! 

• NIE STAWA� NA PROFILACH 
WZMACNIAJ
CYCH BRAMY I INNYCH JEJ 
ELEMENTACH! 

 
 
7. URZ
DZENIA BEZPIECZE�STWA 
 
7.1 Urz�dzenie zabezpieczaj�ce przed skutkami 
p�kni�cia spr��yn SBD 
Urz�dzenie zabezpieczaj�ce SBD działa tylko podczas 
p�kni�cia spr��yny. Wał z b�bnami zostaje zablokowany 
, chroni�c bram� przed upadkiem.  
Po wymianie uszkodzonej spr��yny oraz po 
zamontowaniu nowego urz�dzenia zabezpieczaj�cego 
SBD , mo�na ponownie u�ywa� bramy. 

 
TYLKO PRZESZKOLONY MONTA�YSTA 
MO�E ZDJ
� BLOKAD� URZ
DZENIA 
ZABEZPIECZAJ
CEGO SBD! NIE MO�NA 

SAMEMU OTWIERA� I ZAMYKA� BRAMY Z 
USZKODZONYMI SPR��YNAMI!  
 

 
7.2 Kraw�dziowa listwa bezpiecze�stwa 
Stosowanie jej mo�liwe jest tylko w poł�czeniu z 
nap�dem elektrycznym. 
Gdy brama naje�d�a na przeszkod� , urz�dzenie 
bezpiecze�stwa powoduje zatrzymanie nap�du i odwrócenie 
kierunku jego ruchu. Dokładny opis umieszczony jest w instrukcji 
monta�u nap�du.  

 
BRAMY PORUSZANE ELEKTRYCZNIE 
MUSZ
 BY� WYPOSA�ONE W 
KRAW�DZIOW
 LISTW� 
BEZPIECZE�STWA , ZGODNIE Z 

NORMAMI CE! WSZELKICH INFORMACJI UDZIELA 
DOSTAWCA!  
 
7.3 Urz�dzenie zabezpieczaj�ce przed skutkami p�kni�cia lin 
no�nych CBD 
Urz�dzenie zabezpieczaj�ce CBD działa tylko podczas p�kni�cia 
lin no�nych. Brama zostaje zablokowana w prowadnicach i 
poruszenie jej staje si� niemo�liwe.  
Nap�d elektryczny zostaje odł�czony automatycznie. 

 
TYLKO PRZESZKOLONY MONTA�YSTA 
MO�E ZDJ
� BLOKAD� URZ
DZENIA 
ZABEZPIECZAJ
CEGO CBD! NIE MO�NA 
SAMEMU OTWIERA� I ZAMYKA� BRAMY Z 

USZKODZONYMI LINAMI NO	NYMI! 
 
 
 
7.4  Czujnik  lunej liny no�nej 
Stosowanie jego mo�liwe jest tylko w poł�czeniu z 
nap�dem elektrycznym. 
Czujnik lu�nej liny no�nej jest urz�dzeniem którego działanie 
zapobiega zsuni�ciu si� lin z b�bnów. Kiedy napi�cie lin słabnie ( 
głównie w czasie opuszczania bramy ) nap�d elektryczny zostaje 
wył�czony automatycznie. Gdy przyczyna luzowania si� lin 
no�nych zostanie usuni�ta , automat mo�e ponownie pracowa�.  
Nale�y bezwzgl�dnie znale�� przyczyn� luzowania si� lin 
no�nych lub skontaktowa� si� z profesjonaln� firm� serwisow�. 
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8. NAPRAWY , KONSERWACJE I 
OBSŁUGA TECHNICZNA 

 
8.1 Wst�p 

Konserwacja i przegl�d urz�dze� bramy 
sekcyjnej jest niezb�dny , a w Europie 
wymagany przez prawo ( minimum jeden 
raz w roku ). Dla własnego bezpiecze�stwa 

u�ytkownik powinien zamawia� okresowe przegl�dy 
bram w wyspecjalizowanych firmach serwisowych.  
 
W przypadku uszkodze� nale�y skontaktowa� si� 
natychmiast z Serwisem .Gdy coroczne przegl�dy 
dokonywane s� przez firmy nieautoryzowane i cz��ci 
zamienne nie s� oryginalne wszelkie roszczenia 
gwarancyjne ulegaj� zmianie. 
 

 
NAPRAWY I PRZEGL
DY BRAM 
SEKCYJNYCH , A SZCZEGÓLNIE SPR��YN , 
LIN NO	NYCH , URZ
DZE� 

BEZPIECZE�STWA  , B�BNÓW I AUTOMATYKI MOG
 BY� 
DOKONYWANE TYLKO PRZEZ WYKWALIFIKOWANYCH 
MONTA�YSTÓW ! 
 
Samodzielnie mo�na dokonywa� tylko drobnych napraw 
takich jak : 
 
• Sprawdzi� stan i dokr�ci� je�li to konieczne 

wszystkie nakr�tki i �ruby. 
• Nasmarowa� olejem (SAE 20) wszystkie ło�yska i 

rolki.. 
• Sprawdzi� stan rolek i ich osi  które powinny si� 

lekko obraca� gdy brama jest zamkni�ta. 
Wyregulowa� ich poło�enie , je�li jest to konieczne. 

• Sprawdzi� stan lin no�nych . Gdy liny s� 
uszkodzone nale�y wezwa� specjalistyczn� firm� 
serwisow�. 

• Wyczy�ci� prowadnice , je�li jest to konieczne. 
• Sprawdzi� wywa�enie bramy ; w przypadku nap�du 

nale�y najpierw odł�czy� go mechanicznie(patrz 
3.2.1). Brama podniesiona ok. 1 m. powinna 
pozosta� nieruchomo w tej pozycji. Je�li jest inaczej, 
to nale�y skontaktowa� si� ze specjalistyczn� firm� 
serwisow�. 

• Sprawdzi� stan i wyczy�ci� gumowe uszczelki 
boczne oraz doln� i górn�. 

• Usun�� brud zgromadzony w �wietle otworu. 
• W przypadku nap�du elektrycznego , nale�y 

regularnie sprawdza� ustawienie wysprz�glenia 
awaryjnego ( patrz Instrukcja u�ytkowania nap�du ). 

 
 
 
 

Czyszczenie zewn�trzne paneli bramy 
Brama mo�e by� czyszczona  tkanin�  i wod� z mydłem  
( mo�e to by� szampon samochodowy ) , a nast�pnie 
opłukana czyst� wod�. 
 
Czyszczenie wewn�trzne paneli bramy 
 
Nale�y upewni� si� czy smar i olej nie zostały usuni�te z 
cz��ci ruchomych bramy i czy wilgo� nie dostała si� do 
układów elektrycznych. Umyt� bram� nale�y wytrze�   
tak , aby zalegaj�ca woda nie powodowała korozji.  
 
Czyszczenie okien akrylowych 
Okna mog� by� czyszczone mi�kk� szmatk� nas�czon� 
wod� z mydłem tak , aby unikn�� powstawanie rys. 
 
Profile aluminiowe mog� by� czyszczone preparatem o 
nazwie  «Eloxal » . 
 
 

BRAMA SEKCYJNA JEST DU�YM I CI��KIM 
OBIEKTEM RUCHOMYM. NIEWŁA	CIWA OBSŁUGA , 
USZKODZENIE ORAZ ZANIEDBANIA MOG
 BY� 
PRZYCZYN
 NARA�ENIA MIENIA LUB �YCIA OSÓB! 
JE	LI INSTRUKCJA TA NIE WYJA	NIA 
WSZYSTKICH W
TPLIWO	CI NALE�Y 
SKONTAKTOWA� SI� Z DOSTAWC
! NALE�Y 
ZACHOWA� SZCZEGÓLN
 OSTRO�NO	� 
PODCZAS OBSŁUGI BRAM SEKCYJNYCH!  


