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SLIDER 500 
CZ – ½ část manuálu 
 
Obsah balení: 

Motor 230V s elektronikou 

4 m ozubnic (8x po 50cm) 

1 maják 

pár fotobuněk 

klíčový spínač 

2 dálkové ovladače 
 

 
BEZPEČNOSTNÍ KRITÉRIA 
 

1 Pozor: Před zahájením jakýchkoliv instalačních postupů je nevyhnutelně potřebné 

přečíst si celou tuto příručku. 

2 Vyberte si pohon pro funkci zařízení, jak je navrhnuto v  uvedené tabulce. 

3 Ujistěte se, že: 

- brána se musí dokonale zasouvat (zasouvací kolečka jsou spolehlivě 

namazané). 

- brána je vybavena otevíracími a zavíracími mechanickými zábranami 

 

POKYNY PRO INSTALACI 
 

Instalace: 
- Všechna propojení je potřeba vykonat bez přítomnosti elektřiny. 

- Ujistěte se, že vícepólový přerušovač je v blízkosti zařízení (kontakt musí být 

ve vzdálenosti alespoň 3mm). 

-  Napájení vždy chraňte automatickým spínačem s hodnotou 6A, nebo 

jednofázovým spínačem 16A včetně pojistky. 

- Napájecí zdroj je propojený s motory, s řídící jednotkou a propojovací vodiče 

k příslušenství musí být odděleny, aby se předešlo problémům, které by mohli 

způsobit těžkosti při fungování po instalaci. 

- Jakékoliv příslušenství (řídícího nebo bezpečnostního systému), v případě 

připojení k řídícímu systému, musí být volné (bez pnutí). 

 

Náhradní díly: 
- Používejte výhradně originální náhradní díly. 

 

Instalace: 
- Pro správné používání výrobku a na zamezení možnosti zranění nebo 

poškození, přejděte na stránku přílohy „Všeobecné informace“, která je 

součástí této příručky. 

- Používání tohoto zařízení musí být v souladu s bezpečnostními normami 

platnými v zemi instalace, jako i s normami, kterým podléhá postup pro 

správnou instalaci. 

Záruka: 
- Záruka poskytovaná výrobcem se stává neplatnou v případě interference, 

nedbalosti, nesprávného používání, poškození bleskem, napěťovými špičkami 

nebo používáním nekvalifikovaným personálem. 

- Záruka bude neplatná i tehdy, když nastanou: 



SLIDER 500 
 

Následující případy 
- Nedodržování pokynů v příručce dodávané s výrobkem 

- Použití jakékoliv součásti jiným způsobem, než jaký je stanoven aktuální 

legislativou, nebo použitím náhradních dílů, které jsou nevhodné nebo které 

nejsou schválené výrobcem. 

- Výrobce nemožno brát na zodpovědnost za škody způsobené nesprávným nebo 

nepřiměřeným používáním. 

 

POSTUP PŘI INSTALACI 
 

1 Dodržujte parametry pro použití, které jsou zmíněny v úvodu.  

2 Zkontrolujte bezpečnostní předpisy podle části „Bezpečnostní kriteria“. 

3 Prověřte a zkontrolujte všechny součásti. 

4 Identifikujte místo ukotvení převodového motoru. 

5 Umístěte převodový motor do jeho polohy a upevněte ho. 

6 Upevněte rám. 

7 Ručně vykonejte posun brány při uvolněném motoru. 

8 Umístěte všechno příslušenství do správné polohy. 

9 Napněte kabely podle pokynů v části o řídící jednotce. 

10 Připojte hlavní jednotku a všechno příslušenství. 

11 Naprogramujte rádiový přijímač. 

12 Naprogramujte hlavní jednotku. 

13 Nastavte přítlační sílu hlavní jednotky. 

14 Vykonejte několik zkušebních manévrů. 

15 Naprogramujte pracovní časy.  
 

V případě chybné funkce kontaktujte naší servisní podporu na tel: 777 302 060 
 
PŘIPOJENÍ REDUKTORU MOTORU 

 

- Důkladně připevněte konzolu motoru PB1 k základně poté, co jste již vložili 

šrouby M 10x50 se speciálními maticemi M10 a podložkami ø10, při 

respektování rozměrů uvedených na Obr. A. 

- Připevněte převodový motor na základovou desku PB2 (Obr. B) pomocí 

dodaných šroubů M8x16 a dodaných ozubených podložek ø8mm (Obr. B). 

- Na každý šroub připevněný na základovou desku PB1 vložte 1 matici M10 

a 1 podložku ø10 (Obr. C). 

- Na šrouby M10x50 nasaďte základovou desku PB2, už připevněnou 

k motoru, a utáhněte příslušné matice a podložky. 

Utahovací šrouby umožňují vertikální nastavení přibližně 15 mm. 

Doporučujeme umístění ve středu příslušných fixačních poloh převodového 

motoru. 

Při polohování převodového motoru doporučujeme ponechat vůli méně než 30 mm 

mezi dvěmi základovými deskami PB1 a PB2 (Obr. B). 

Tento způsob umožní při instalaci, jak i po ní, dokonalou vertikální a horizontální 

regulaci převodového motoru. 

   

 

 



SLIDER 500 
UPEVNĚNÍ RÁMU (Obr. D/E) 

 

Rám se dodává v kusech s délkou 0,5m. 

Je potřeba ho připevnit k nosní konstrukci pomocí svorky P2, aby se umožnila 

výšková regulace v rozsahu 5mm a aby se zajistila správná vzdálenost od brány. 

 

1 Umístěte a zašroubujte první kus rámu pomocí svorky P2, jak je znázorněno na 

Obr. E, pomocí prvních dvou otvorů na rámu.  Uvolňovací kolíkové šrouby je 

potřeba spolehlivě umístit do oválních otvorů rámu. 

2 Umístěte a zašroubujte ten samý kus rámu pomocí svorky P2 na posledním 

otvoru rámu. 

3 Bránu úplně otevřete. 

4 Umístěte první metr rámu na pastorek motoru a pak při dokonalém vyvážení 

motoru přivařte distanční vložky ke konstrukci brány. 

5 Bránu posuňte vpřed o cca 0,5 metru. 

6 Položte koncový kus rámu na pastorek tak, aby přikryl volný kolíkový šroub 

svorky P2 v prvním otvoru, a přišroubujte ho. 

7 Předcházející postup zopakujte pro celou délku brány. 

8 Jelikož brána nesmí svojí váhou doléhat na pastorek motoru, v této fázi je 

potřeba snížit polohu motoru o 1 – 2 mm pomocí šroubů pro vertikální 

nastavení. 

9 Umístěte na rám otevírací a zavírací kluzná vedení a nastavte je tak, aby brána 

nenarazila na její stanovené mechanické zarážky. 

10 Aby brána nenarazila na mechanické bloky, kterými by měla být vybavená, 

nastavte speciální koncová kluzná vedení tak, aby kladívkový koncový 

mikrospínač narazil na kluzné vedení tehdy, když je brána v blízkosti bodu 

před úplným zavřením (Obr. F). 

Pamatujte si, že je potřeba mírně ohnout přední část kluzných zarážek, aby se 

ulehčilo klouzání válce po zarážkách (Obr. E). 

 

 

UVOLNĚNÍ MOTORU 
Vložte klíč do jeho dosedacího lůžka. Otočením ve směru chodu hodinových 

ručiček uvolníte převodový motor, otočením  v opačném směru ho uzamknete 

(Obr. C). 

 

Součástí návodu je také návod na nastavení el.desky , který je v samostatné 

příloze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SLIDER 500 
ZÁRUČNÍ LIST 

 

Na tento výrobek se vztahuje 24 měsíců záruka. 

Platný záruční list musí být správně vyplněn a odeslán s kopií faktury nebo 

pokladního bloku. 

 

 

ZÁRUČNÍ LIST 

         Výrobek : El. pohon pro posuvná vrata SLIDER 500 

         Datum prodeje ................................................. 

  

 

 

 

 

Dodavatel:  
M.A.T.A. Czech s.r.o. 

Radlická 103 

150 00 Praha 5 

 

SERVIS: 
PM SERVIS 

Tel: 777 302 060 
Na Barikádách 670 

196 00 Praha 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



SLIDER 500 
SK – ½ časť manualu 
 
Obsah balenia: 

Motor 230V s elektronikou 

4 m ozubnic (8x po 50cm) 

1 maják 

pár fotobuniek 

klíčový spínač 

2 dialkové ovladače 
 

BEZPEČNOSTNÉ KRITÉRIÁ 
 

Pozor: Pred začatím akýchkoľvek inštalačných postupov je nevyhnutne 

potrebné prečítať si celú túto príručku. 

Vyberte si pohon pre funkciu zariadenia, ako je navrhnuté v uvedenej tabuľke. 

Uistite sa, že: 

- brána sa musí dokonale zasúvať (zasúvacie kolieska sú spoľahlivo namazané). 

- brána je vybavená otváracími a zatváracími mechanickými zábranami 

 

POKYNY PRE INŠTALÁCIU 
 

Inštalácia: 
- Všetky prepojenia treba vykonať bez prítomnosti elektriny. 

- Uistite sa, že viacpólový prerušovač je v blízkosti zariadenia (kontakt musí byť 

vo vzdialenosti aspoň 3mm). 

-  Napájanie vždy chráňte automatickým spínačom s hodnotou 6A, alebo 

jednofázovým spínačom 16A  vrátane poistky. 

- Napájací zdroj je prepojený s motormi, s riadiacou jednotkou a prepojovacie 

vodiče k príslušenstvu musia byť oddelené, aby sa predišlo problémom, ktoré 

by mohli spôsobiť ťažkosti pri fungovaní po inštalácii. 

- Akékoľvek príslušenstvo (riadiaceho alebo bezpečnostného systému), 

v prípade pripojenia k riadiacemu systému, musia byť voľné (bez pnutia). 

 

Náhradné diely: 
- Používajte výhradne originálne náhradné diely. 

 

Inštalácia: 
- Pre správne používanie výrobku a na zamedzenie možnosti zranenia alebo 

poškodenia, dodržujte pokynov. 

- Používanie tohto zariadenia musí byť v súlade s bezpečnostnými normami 

platnými v krajine inštalácie, ako aj s normami, ktorým podlieha postup pre 

správnu inštaláciu. 

 

Záruka: 
 

- Záruka poskytovaná výrobcom sa stáva neplatnou v prípade interferencie, 

nedbalosti, neprávneho používania, poškodenia bleskom, napäťovými 

špičkami alebo používaním nekvalifikovaným personálom. 

- Záruka bude neplatná aj vtedy, ak nastanú: 

 



SLIDER 500 
Nasledovné prípady 

- Neriadenie sa pokynmi v príručke dodávanej s výrobkom 

- Použitie akejkoľvek súčasti iným spôsobom, než aký je stanovený aktuálnou 

legislatívou, alebo použitím náhradných dielov, ktoré sú nevhodné alebo ktoré 

nie sú schválené výrobcom. 

- Výrobcu nemožno brať na zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym 

alebo neprimeraným používaním. 

 

POSTUP PRI INŠTALÁCII 
 

1 Skontrolujte bezpečnostné predpisy podľa časti „Bezpečnostné kritériá“. 

2 Preverte a skontrolujte všetky súčasti. 

3 Identifikujte miesto ukotvenia prevodového motora. 

4 Umiestnite prevodový motor do jeho polohy a upevnite ho. 

5 Upevnite rám. 

6 Ručne vykonajte posun brány pri uvoľnenom motore. 

7 Umiestnite všetko príslušenstvo do správnej polohy. 

8 Napnite káble podľa pokynov v časti o riadiacej jednotke. 

9 Pripojte hlavnú jednotku a všetko príslušenstvo. 

10 Naprogramujte rádiový prijímač. 

11 Naprogramujte hlavnú jednotku. 

12 Nastavte prítlačnú silu hlavnej jednotky. 

13 Vykonajte niekoľko skúšobných manévrov. 

14 Naprogramujte pracovné časy. V prípade chybnej funkcie si kontaktujte našu servisnú 

podporu 



SLIDER 500 
PRIPOJENIE REDUKTORA MOTORA 
 

- Dôkladne pripevnite konzolu motora PB1 k základni po tom, keď ste už vložili 

skrutky M 10x50 so špeciálnymi maticami M10 a podložkami ø10, pri 

rešpektovaní rozmerov uvedených na Obr. A. 

- Pripevnite prevodový motor na základovú dosku PB2 (Obr. B) pomocou 

dodaných skrutiek M8x16 a dodaných ozubených podložiek ø8mm (Obr. B). 

- Na každú skrutku pripevnenú na základovú dosku PB1 vložte 1 maticu M10 

a 1 podložku ø10 (Obr. C). 

- Na skrutky M10x50 nasaďte základovú dosku PB2, už pripevnenú k motoru, 

a utiahnite príslušné matice a podložky. 

Uťahovacie skrutky umožňujú vertikálne nastavenie približne 15 mm. 

Odporúčame umiestnenie v strede príslušných fixačných polôh prevodového 

motora. 

Pri polohovaní prevodového motora odporúčame ponechať vôľu menej než 30 mm 

medzi dvoma základovými doskami PB1 a PB2 (Obr. B). 

Tento spôsob umožní pri inštalácii, ako aj po nej, dokonalú vertikálnu 

a horizontálnu reguláciu prevodového motora. 

 

 

UPEVNENIE RÁMU (Obr. D/E) 

 

Rám sa dodáva v kusoch s dĺžkou 0,5m. 

Treba ho pripevniť k nosnej konštrukcii pomocou svorky P2, aby sa umožnila 

výšková regulácia v rozsahu 5mm a aby sa zaistila správna vzdialenosť od brány. 

 

1 Umiestnite a zaskrutkujte prvý kus rámu pomocou svorky P2, ako je znázornené 

na Obr. E, pomocou prvých dvoch otvorov na ráme.  Uvoľňovacie kolíkové 

skrutky treba spoľahlivo umiestniť do oválnych otvorov rámu. 

2 Umiestnite a zaskrutkujte ten istý kus rámu pomocou svorky P2 na poslednom 

otvore rámu. 

3 Bránu úplne otvorte. 

4 Umiestnite prvý meter rámu na pastorok motora a potom pri dokonalom vyvážení 

motora privarte dištančné vložky ku konštrukcii brány. 

5 Bránu posuňte vpred o cca 0,5 metra. 

6 Položte koncový kus rámu na pastorok tak, aby prikryl voľnú kolíkovú skrutku 

svorky P2 v prvom otvore, a priskrutkujte ho. 

7 Predchádzajúci postup zopakujte pre celú dĺžku brány. 

8 Keďže brána nesmie svojou váhou doliehať na pastorok motora, v tejto fáze je 

potrebné znížiť polohu motora o 1 – 2 mm pomocou skrutiek pre vertikálne 

nastavenie. 

9 Umiestnite na rám otváracie a zatváracie klzné vedenia a nastavte ich tak, aby 

brána nenarazila na jej stanovené mechanické zarážky. 

10 Aby brána nenarazila na mechanické bloky, ktorými by mala byť vybavená, 

nastavte špeciálne koncové klzné vedenia tak, aby kladivkový koncový 

mikrospínač narazil na klzné vedenie vtedy, keď je brána v blízkosti bodu pred 

úplným zatvorením (Obr. F). 

Majte na pamäti, že je potrebné mierne ohnúť prednú časť klzných zarážok, aby sa 

uľahčilo kĺzanie valca po zarážkach (Obr. E). 

 



SLIDER 500 
 

UVOĽNENIE MOTORA 
Vložte kľúč do jeho dosadacieho lôžka. Otočením v smere chodu hodinových 

ručičiek uvoľníte prevodový motor, otočením  v opačnom smere ho uzamknete 

(Obr. C). 

 

 

Súčástou návodu je také návod na nastavenie el.desky , ktorý sa nachádza 

v samostatnej prílohe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SLIDER 500 
 

ZÁRUČNÝ LIST 
 

 

Na tento výrobok sa vzťahuje 24 mesačná záruka. 

 

Platný záručný list musí byť správne vyplnený a odoslaný s kópiou faktúry alebo 

pokladničného bloku. 

 

 

 

 

 

ZÁRUČNÝ LIST 

         Výrobok :  El pohon posuvných vrát SLIDER 500 

         Dátum predaja ................................................. 

  

 

 

 

 

 

Dodávateľ:  

M.A.T.A. Czech s.r.o. 

Radlická 103 

150 00 Praha 5 

Česká republika 

e-mail: info@mataczech.cz 

 

 

SERVIS: 

Tel: 903 478 048 

KAINZ TESLA Service 

Galvaniho ul.2/A 

821 04 Bratislava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


