
M.K. International

Nosto-ovien ja automaation käyttöohje

Nosto-ovet avataan käsin tai käsivinssin avulla tai automaattisesti moottorilla kauko-ohjaimella tai 
seinäkatkaisijan avulla.

Ovien käsin avaamisessa on varmistettava, että ovi ei ole lukittu salvalla tai jos ovessa on lukko, 
lukittu. Käsivinssillä avattaessa ja suljettaessa vedetään käsivinssiä ketjusta sujuvasti.
HUOM! Voiman käyttö on ehdottomasti kielletty. Jos ovi ei liiku ketjusta vedettäessä, pyydä 
huoltoasiantuntija paikalle.
Oven kauko-ohjaimella avaamiseen paina kauko-ohjaimen avauspainiketta.
Ennen oven avaamista varmistetaan, että oven alla ei ole esteitä. Oven sulkemiseen painetaan 
kauko-ohjaimen samaa painiketta. Jos oven sulkemisessa syntyy ongelmia, painetaan heti oven 
avauspainiketta, jotta oven liike pysähtyisi. Jos ovessa on valokennot, ne pysäyttävät oven liikkeen.
Oven seinäkatkaisijalla avaamiseen on painettava nuolella merkittyä katkaisijaa ja pidettävä se 
alhaalla. Jos katkaisija vapautetaan, oven liike pysähtyy heti.

Ennen oven sulkemista varmistetaan, että oven alla ei ole esteitä. Jos ovi suljetaan käsin, se 
vedetään alas, kunnes alempi tiiviste on maata vasten. Oven sulkemiseen painetaan nuolella 
merkittyä katkaisijaa ja pidetään se painettuna. Jos katkaisija vapautetaan, oven liike pysähtyy heti. 
Katkaisija toimii siten myös hätäpainikkeena. Jos oven sulkemisessa syntyy ongelmia, vapauta 
katkaisija heti ja oven liike pysähtyy.

Ovea voidaan sähkökatkoksen aikana liikuttaa käsin. Siihen on kaksi vaihtoehtoa: kaksi vaijeria, jotka 
on kiinnitetty moottorissa olevaan vipuun. Punakärkinen vaijeri siirtää oven liikkeen 
käsinohjaukselle. Sitä varten tulee ovi painaa lähemmäksi maata, jotta jousien aiheuttama 
reduktoreiden jännite vähenisi ja samalla vedetään vihreästä vaijerista. Sen jälkeen voidaan ovi 
avata ja sulkea käsin. Mutta ei lukita. Jos vedetään vihreäkärkistä narua ja sitä siirretään hieman, ovi 
kiinnittyy uudestaan moottorin reduktoriin.

Toinen vaihtoehto on käyttää ketjua. Siina tapauksessa voidaan ovi avata sähkökatkoksen sattuessa 
ketjusta kerien.

HUOM! Se on tarkoitettu vain hätätilanteeseen, ei päivittäiseen käyttöön! Ketjusta keriessä ei saa
käyttää voimia. Jos ovi ei liiku keriessä sujuvasti, on selvitettävä, mikä estää oven sujuvan 
liikkumisen.

Ovi lukitaan vain salvalla.

Jos ovessa on kulkuovi, on varmistettava, että kulkuovet on kunnolla suljettu. On varmistettava, että 
mikään ei ole jäänyt kulkuoven väliin ja estää sen sulkeutumisen.
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