
INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI NAPĘDU DO BRAM GARAŻOWYCH

SPEED 1000N / 1200N

UWAGA ! Przed montażem i pierwszym użyciem należy bezwzględnie
przeczytać niniejszą instrukcję. 

Instrukcja ta stanowi integralny element urządzenia. 
Należy przekazać ją użytkownikowi.

Nasze produkty powinny być montowane przez wykwalifikowany
personel zdolny do prawidłowej oceny ewentualnego ryzyka 

AUTOSYSTEMY FOX Sp. z o.o., ul. Władysława Łokietka 98, 31-334 Kraków

tel.: 12 / 267-64-80, 693 024 125 - w godz. 9-17 od poniedziałku do piątku
e-mail: biuro@foxautomatyka.pl                                 www.foxautomatyka.pl 
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INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Należy zapoznać się z poniższymi zaleceniami i ostrzeżeniami. 

Źle przeprowadzona instalacja może doprowadzić do wypadków i poważnych obrażeń
fizycznych.

• W celu uniknięcia poważnych obrażeń fizycznych, zniszczenia lub uszkodzenia 
mienia, napęd powinien być montowany i uruchamiany wyłącznie przez 
wykwalifikowany personel.

• Korzystać z napędu mogą tylko osoby dorosłe.

• Dzieci przebywające w okolicach napędu powinny być pod opieką osób 
dorosłych

• Napęd zawsze powinien zostać odłączony od zasilania przed rozpoczęciem 
naprawy lub konserwacji.

• Elektryczny napęd do bramy powinien zawsze być zasilany z gniazdka z 
uziemieniem.

• Należy sprawdzić techniczny stan bramy: czy chodzi płynnie, czy się nie 
kołysze lub czy da się ją łatwo ręcznie zamknąć i otworzyć, przed 
przystąpieniem do instalacji napędu.

• Osoby niewykwalifikowane oraz dzieci nie powinny korzystać z wejścia oraz 
wyjścia z garażu podczas montowania napędu.

• Napęd oraz prowadnicę należy montować do ścian wykonanych z pełnego 
materiału. Nie należy dokonywać montażu w ścianach z płyt kartonowo-
gipsowych.

• Aby zwiększyć bezpieczeństwo korzystania z napędu zaleca się montaż 
fotokomórek.

• Nie wolno korzystać z wejścia do garażu podczas trwania cyklu otwierania lub 
zamykania bramy.

• Piloty należy trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci. 

UWAGA! Niedostosowanie się do powyższych wskazówek może doprowadzić do 
poważnych skaleczeń lub zniszczeń sprzętu. Importer nie ponosi odpowiedzialności 
za szkody i zakłócenia w pracy wynikające z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji 
montażu i obsługi.
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1.Funkcje 

Inteligentna 
kontrola pracy 
bramy

• Jeden przycisk realizuje otwarcie, zatrzymanie i zamknięcie 
bramy. 

• Oświetlenie wnętrza garażu będzie włączone w trakcie otwierania,
zamykania bramy i zostanie wyłączone automatycznie po 3 
minutach. 

• Możliwość podłączenia fotokomórki. 
• Funkcja automatycznego zamykania. 
• Funkcja „lock door” uniemożliwiająca przypadkowe otwarcie. 
• Zabezpieczenie przeciążeniowe. 

Silnik DC • Niski poziom hałasu.
• Miękki start.
• Wolne zatrzymywanie aby zapewnić długie funkcjonowanie 

zestawu.

Wyświetlacz 
LED

Sygnalizacja stanu urządzenia i stanu programowania na czytelnym 
wyświetlaczu LED.

Obsługa 
manualna

W przypadku awarii prądu bramę można otworzyć i zamknąć również 
ręcznie.

Funkcje 
opcjonalne

• Fotokomórki.
• Przycisk sterujący ścienny.
• Lampa ostrzegawcza 

2.Specyfikacja techniczna

Zasilanie 230V AC ±10%  50～60Hz
Silnik 24V DC
Temperatura pracy -20～50℃
Wilgotność względna 90%≦
Moc otwierania i zamykania 1000N / 1200N
Częstotliwość pracy pilotów 433.92MHz
Czas świecenia lampy 3 minuty

Ver. 1.23



3. Instalacja prowadnicy i silnika.
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Po zainstalowaniu mechanizmu i zaprogramowaniu pozycji otwarcia i zamknięcia należy 
zamontować mechaniczny ogranicznik maksymalnego otwarcia bramy. Zapobiega on 
zmianom zaprogramowanych pozycji otwarcia i zamknięcia w przypadku gdy zbyt często 
zadziała zabezpieczenie przeciążeniowe.  
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4. Panel sterujący.

5. Pilot Sterujący.

6. Schemat podłączeń elektrycznych
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7. Programowanie działania napędu bramy.
7.1 Przygotowanie.

Naciągnij łańcuch dokręcając nakrętkę M8 w 
kierunku pokazanym na rysunku C. Wcześniej 
upewnij się, że wózek prowadnicy jest 
zablokowany. W tym celu pociągnij bramę za 
uchwyt. 

Włącz zasilanie, lampa zaświeci się na kilka 
sekund, w tym samym momencie wyświetlacz LED
odliczy liczbę od 99 do 11. 
 

Następnie elektronika sterująca przełączy się w 
tryb oczekiwania „--”.
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7.2 Ustawianie limitu otwarcia i zamknięcia.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET, aż na 
wyświetlaczu pojawi się napis „P1”

Naciśnij przycisk „SET”, na wyświetlaczu pojawi 
się napis „OP”.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk „UP” do momentu 
aż brama otworzy się do końca.
Jeżeli brama otworzy się zbyt daleko należy 
skorygować pozycję przyciskiem „DOWN”.

Naciśnij przycisk „SET” , na wyświetlaczu pojawi 
się napis „CL”.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk „DOWN” do 
momentu aż brama zamknie się do końca.
Pozycję zamknięcia można skorygować 
przyciskiem „UP”. 

Kiedy brama jest we właściwej pozycji zamkniętej 
naciśnij Przycisk „SET”. 
Brama otworzy się do ustalonej wcześniej pozycji  
sygnalizując na wyświetlaczu „OP”, następnie 
automatycznie zamknie się sygnalizując na 
wyświetlaczu „CL” aby ustawić wymaganą siłę 
potrzebną do otwarcia i zamknięcia.

Po zakończeniu całej procedury elektronika 
sterująca przełączy się w tryb oczekiwania. Na 
wyświetlaczu pojawi się „--”.
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7.3 Sterowniki radiowe (piloty)
7.3.1 Kasowanie pilotów

Centrala sterująca umożliwia zapamiętanie do 20 
pilotów. Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się „Fu” 
oznacza to, że pamięć jest pełna.

Aby wykasować wszystkie zapamiętane piloty 
należy nacisnąć i przytrzymać  przycisk „CODE” 
co najmniej 8 sekund, na wyświetlaczu pojawi się 
„Su”.

Wykasowanie pilotów sygnalizowane jest na 
wyświetlaczu „dL”

Po zakończeniu procedury kasowania elektronika 
sterująca przełączy się w tryb oczekiwania. Na 
wyświetlaczu pojawi się „--”.

Ver. 1.29



7.3.2  Zapamiętywanie pilotów.

Naciśnij przycisk „CODE”, na wyświetlaczu pojawi 
się “Su”

Naciśnij dwukrotnie ten sam przycisk w pilocie, na 
wyświetlaczu “Su” będzie migać a następnie 
elektronika sterująca przełączy się w tryb 
oczekiwania. Na wyświetlaczu pojawi się „--”.

Powtórz procedurę aby zapamiętać kolejne piloty. 
Centrala umożliwia zapamiętanie do 20 pilotów.
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7.4 Regulacja czułości zabezpieczenia przeciążeniowego.

Jeżeli brama zostanie zatrzymana przez 
przeszkodę przerwie cykl zamykania a następnie 
automatycznie otworzy się.
Aby zmienić czułość zadziałania zabezpieczenia 
naciśnij i przytrzymaj przycisk SET, aż na 
wyświetlaczu pojawi się „P1”

Naciśnij przycisk „UP”, na wyświetlaczu pojawi  
”P2”. 

Naciśnij przycisk „SET”, wyświetlacz pokaże 
aktualne ustawienie. Naciśnij UP aby zwiększyć 
moc o jeden stopień lub naciśnij DOWN aby 
zmniejszyć moc o jeden stopień. Maksymalna moc
to “F9” a minimalna “F1”.

Naciśnij przycisk SET aby zaakceptować 
ustawioną czułość. Fabryczne ustawienie to “F5”.

Po zakończeniu procedury elektronika sterująca 
przełączy się w tryb oczekiwania. Na wyświetlaczu
pojawi się „--”.
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7.5 Aktywacja Fotokomórek

Aby aktywować/dezaktywować działanie fotokomórek
naciśnij i przytrzymaj przycisk SET, aż na 
wyświetlaczu pojawi się „P1”. 

Naciśnij dwukrotnie przycisk SET, aż na wyświetlaczu
pojawi się „P3”. 

Naciśnij przycisk „SET”, wyświetlacz pokaże aktualne
ustawienie (H0-Nieaktywne H1-Aktywne).

Aby aktywować fotokomórki naciśnij przycisk „UP”, na
wyświetlaczu pojawi się „H1”.

Aby dezaktywować fotokomórki naciśnij przycisk 
„DOWN”, na wyświetlaczu pojawi się „H0”.

Naciśnij przycisk SET aby zaakceptować. Fabryczne 
ustawienie to “H0”.
Po zakończeniu procedury elektronika sterująca 
przełączy się w tryb oczekiwania. Na wyświetlaczu 
pojawi się „--”.

UWAGA: Jeżeli fotokomórki nie będą podłączone 
upewnij się, że są dezaktywowane “H0”.
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7.6 Ustawienie czasu automatycznego zamykania

W celu ustawienia czasu automatycznego zamykania 
naciśnij i przytrzymaj przycisk SET, aż na 
wyświetlaczu pojawi się „P1”. 

Naciśnij trzykrotnie przycisk SET, aż na wyświetlaczu 
pojawi się „P4”.

Naciśnij przycisk „SET”, wyświetlacz pokaże aktualne
ustawienie. 
„b0” - Brak automatycznego zamykania. Ustawienie 
fabryczne.

Zmiany czasu automatycznego zamykania 
dokonujemy za pomocą przycisków „UP” i „DOWN”
„b1” - „b9” – Automatyczne zamykanie aktywne gdzie 
„b1” zamknięcie bramy nastąpi po 1 minucie, a „b9” 
po 9 minutach.  

Naciśnij przycisk SET aby zaakceptować. 
Po zakończeniu procedury elektronika sterująca 
przełączy się w tryb oczekiwania. Na wyświetlaczu 
pojawi się „--”.

Ver. 1.213



7.7 Zabezpieczenie przed przypadkowym otwarciem pilotem bramy.

Aktywacja tej funkcji spowoduje, żeby otworzyć 
bramę za pomocą pilota trzeba najpierw odblokować 
przycisk sterowania poprzez naciśnięcie przycisku  
na pilocie a następnie przycisk sterowania bramą.

Aby aktywować/dezaktywować działanie funkcji 
naciśnij i przytrzymaj przycisk SET, aż na 
wyświetlaczu pojawi się „P1”. 

Naciśnij czterokrotnie przycisk SET, aż na 
wyświetlaczu pojawi się „P5”.

Naciśnij przycisk „SET”, wyświetlacz pokaże aktualne
ustawienie. 
„uL” - Funkcja nieaktywna. Ustawienie fabryczne.

Zmianę ustawienia funkcji dokonujemy za pomocą 
przycisków „UP” i „DOWN”.
„Lc” - Funkcja aktywna.

Naciśnij przycisk SET aby zaakceptować. 
Po zakończeniu procedury elektronika sterująca 
przełączy się w tryb oczekiwania. Na wyświetlaczu 
pojawi się „--”.
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8.Zalecenia dla użytkownika
8.1 Uwagi dotyczące używania
8.1.1 W czasie pierwszego użycia bramy, należy przetestować działanie system jezdnego, 
aby zobaczyć, czy pracuje poprawnie. (Sposób wykonania testu: odblokować wózek 
prowadnicy, ciągnąć i pchać bramę ręcznie).
8.1.2 Podłączyć wtyczkę silnika do gniazda elektrycznego 230V z przewodem uziemiającym.
8.1.3 Korzystać z pilotów wyłącznie w zasięgu wzroku bramy. Nie przechodzić pod 
zamykającą się bramą. Piloty przechowywać poza zasięgiem dzieci.
8.1.4 Należy upewnić się, że bramy nie są bezpośrednio narażone na bezpośrednie 
działanie ognia i wysokich temperatur, dużą wilgotność, zakłócenia elektromagnetyczne itp.
8.1.5 Należy sprawdzić poprawność działania zestawu co najmniej dwa razy do roku.  
Należy również wyregulować naciąg łańcucha i nasmarować części, które wymagają 
smarowania.

8.2 Tabela możliwych problemów i proponowanych rozwiązań.

Problem Możliwa przyczyna Proponowane rozwiązanie

Łańcuch hałasuje Łańcuch jest zbyt luźny
Wyreguluj naciąg łańcucha 
nakrętką M8 zgodnie z rys. C

Silnik nie pracuje Spalony bezpiecznik Wymień bezpiecznik

Silnik przestaje pracować 
po otwarciu lub po 
zamknięciu

Błąd programowania bramy Wykonaj ponowne 
programowanie limitu otwarcia
i zamknięcia

Nie można zamknąć 
bramy

Aktywna funkcja fotokomórki 
lub przeszkoda w świetle 
działanie fotokomórki

Dezaktywuj funkcję 
fotokomórki.
Usuń przeszkodę w świetle 
bramy.

Przycisk ścienny działa, 
nie działa pilot

Brak pilotów zapisanych w 
pamięci centralki lub 
rozładowana bateria w 
pilocie

Zmień baterię w pilocie.
Wykonaj ponownie procedurę 
zapamiętania pilota zgodnie z 
pkt. 7.3.

Za mały zasięg pilota Bateria w pilocie jest bliska 
rozładowania

Zmień baterię w pilocie
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KARTA GWARANCYJNA

AUTOSYSTEMY FOX Sp.z o.o. zapewnia bezawaryjną pracę urządzenia typu 

SPEED 1000N o numerze fabrycznym: …..........................................................

w okresie 24 miesięcy od daty montażu.

Data montażu: …....................................

………………………………………………………

PIECZĘĆ SPRZEDAWCY

POTWIERDZENIE OBOWIĄZKOWYCH PRZEGLĄDÓW GWARANCYJNYCH
  

Data I przeglądu (do 6 miesięcy od daty montażu): 

….................................... ………………………………………………

PIECZĄTKA ZAKŁADU I PODPIS

Data II przeglądu (do 12 miesięcy od daty montażu): 

….................................... ………………………………………………

PIECZĄTKA ZAKŁADU I PODPIS

Data III przeglądu (do 18 miesięcy od daty montażu): 

….................................... ………………………………………………

PIECZĄTKA ZAKŁADU I PODPIS
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WARUNKI GWARANCJI

AUTOSYSTEMY  FOX  Sp.  z  o.o.  gwarantuje  pierwszemu  detalicznemu  użytkownikowi
sprawne   działanie  urządzenia   będącego  przedmiotem  prawidłowego  użytkowania,  w
okresie  24  miesięcy od daty montażu przy zachowaniu poniższych warunków:

1. Montaż,   naprawy   i   jakiekolwiek   wymiany  w  ramach  gwarancji  winny   być
wykonywane w wyspecjalizowanych punktach montażu  autoryzowanych  przez pod
rygorem utraty praw gwarancyjnych.

2. AUTOSYSTEMY FOX Sp. z o.o. zobowiązują się wykonać naprawę gwarancyjną  w
jak  najkrótszym  czasie,  nie  dłuższym  jednak  niż  21  dni  od  daty  zgłoszenia  i
dostarczenia urządzenia do serwisu. Gwarancja ulega przedłużeniu o okres od dnia
zgłoszenia do naprawy do dnia usunięcia usterki.

3. AUTOSYSTEMY FOX Sp. z o.o.  zapewniają   bezpłatną naprawę, jeżeli  zostanie
stwierdzona wada powstała na skutek wad materiałowych lub błędów produkcyjnych.
Wykonanie  naprawy  powinno  zostać   potwierdzone   odpowiednimi   zapisami  w
rejestrze napraw dokonanymi przez serwis.  Wymiana  urządzenia na nowe może
nastąpić  w  przypadku  trzykrotnej  awarii  o tym samym charakterze lub niemożności
wykonania naprawy.

4. Gwarancją nie są objęte: baterie w pilotach, usterki mechaniczne oraz usterki wynikłe
z ingerencji w urządzenie lub z jego niewłaściwej obsługi.

5. Uszkodzenia  powstałe  na  skutek  niewłaściwego montażu nie są objęte  gwarancją
a  ich  usunięcie należy do obowiązków zakładu montującego.

6. Gwarancja   ważna   jest   wyłącznie  z   właściwie   wypełnioną niniejsza kartą
podpisaną  przez  właściciela  urządzenia i nienaruszonymi plombami gwarancyjnymi.

7. Warunkiem zachowania 24 miesięcznej gwarancji  jest okresowy (płatny)  przegląd
kontrolny dokonany przez autoryzowany zakład serwisowy w terminie do 21 dni od
dnia utraty ważności poprzedniego przeglądu.

8. Uprawnienia  z  tytułu gwarancji nie obejmują prawa Klienta do domagania  się zwrotu
utraconych zysków lub poniesionych kosztów w związku z awarią urządzenia.

9. Nieprzestrzeganie warunków gwarancji, brak właściwych wpisów lub pieczęci  bądź
poprawki  dokonane  przez  osoby  nieupoważnione  powodują  utratę  praw
gwarancyjnych.

10.Gwarancja  na  sprzedany  towar  konsumpcyjny  nie  wyłącza,  nie  ogranicza  ani  nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

11. Gwarancja obejmuje swym zasięgiem produkty sprzedane i użytkowane na terytorium
Polski.

.……………………………….

Podpis Klienta
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