
Průmyslový pohon ARGO 
(postup nastavení a programování) 

 
 
1. KONCOVÉ POLOHY 
 

Vrata v horní poloze (otevřená) 
 
- stisknout OK - zobrazí se BFT (verze firmwaru, počet 

cyklů, počet uložených ovladačů) 
- možno přeskočit stisknutím OK - zobrazí se PaRAM 

(menu parametry) 
- šipkou -↓ až na LInGUA (menu jazyk) 
- potvrdit OK - zobrazí se ItA (italština) 
- šipkou -↓ až na EnG (angličtina) 
- potvrdit OK 
- šipkou -↓ až na L.SL AdJ (nastavení koncových 

spínačů) 
- stisknout OK - zobrazí se Close (dolní koncová poloha) 
- stisknout a držet -↓ vrata pojedou dolů 
- potvrdit OK  

- jestliže se zobrazí UP - nutno kolečkem na enkodéru 
(číselném převodníku) pomalu otáčet nahoru (proti 
směru hod. ručiček) až se zobrazí oK 

 - jestliže se zobrazí down - je nutno kolečkem na 
enkodéru pomalu otáčet dolů (ve směru hod. ručiček) až 
se zobrazí oK 

- potvrdit OK - zobrazí se PrG a za chvíli se zobrazí oPEn 
(horní koncová poloha) 

- stisknout a držet +↑ vrata pojedou nahoru 
- potvrdit OK 
- zobrazí se PrG 
- jestliže se zobrazí  oK - koncové polohy jsou nastavené; 

jestliže Ko - programování opakujte 
- šipkami -↓ a +↑ (stisknout současně) - vyskočit z menu 

až se ukáže End (konec) 
- provést zkušební cyklus: dolu, nahoru, dolu 

 
 
2. AUTOMATICKÉ NASTAVENÍ (nastavení sil a rychlostí) 
 

Vrata v dolní poloze (vrata musí být zavřená) 
 
- stisknout OK - zobrazí se bft 
- stisknout OK - zobrazí se ParAM (menu parametry) 
- šipkou -↓ až na AUtoSEt (automatické nastavení) 
- potvrdit OK - zobrazí se ...... - Vrata se rozjedou, nahoře 

zpomalí a zastaví. Pak se rozjedou dolů. 
- zobrazí se oK (jestliže se zobrazí Ko – nutno opakovat). 
- šipkami -↓ a +↑ (stisknout současně) - vyskočit z menu 

až se ukáže End (konec) 
- vyzkoušet síly (při zavírání postavit do cesty vrat 

překážku - vrata musí zastavit a kousek reverzovat 
 
 
3. PŘEPROGRAMOVÁNÍ DVOJTLAČÍTKA NA 
TROJTLAČÍTKO 
  
                  Standardně lze pohon ovládat jedním tlačítkem. 
 

- stisknout OK - zobrazí se bft 
- stisknout OK - zobrazí se ParAM (menu parametry) 
- šipkou -↓  na LoGIc (menu logika) 
- potvrdit OK 
- šipkou -↓ až na StArt-oPEn (volba START/OPEN) 
- potvrdit OK 

- zobrazí se OFF- vstup na svorkách 3-4 funguje jako 
START 

- šipkami -↓ a +↑ přepnout na on a potvrdit OK - nyní 
vstup na svorkách 3-4 funguje jako OPEN 

- zobrazí se StArt-oPEn 
- šipkou -↓ na Ped-cLoSE (volba CHODCI/CLOSE) 
- potvrdit OK 
- zobrazí se OFF - vstup na svorkách 16-17 funguje jako 

CHODCI 
- šipkami -↓ a +↑ přepnout na on a potvrdit OK - nyní 

vstup na svorkách 16-17 funguje jako CLOSE 
- zobrazí se Ped-cLoSE 
- šipkami -↓ a +↑ (stisknout současně) - vyskočit z menu 

až se ukáže End (konec) 
 
 
4. OVLÁDÁNÍ “MRTVÝ MUŽ“ 
 
                     Standardní ovládání je impulzové. 
 

- stisknout OK - zobrazí se bft 
- stisknout OK - zobrazí se ParAM (menu parametry) 
- šipkou -↓  na LoGIc (menu logika) 
- potvrdit OK 
- šipkou -↓ až na hoLd-to-rUn (přítomnost člověka) 
- potvrdit OK 
- zobrazí se OFF (impulzně) 
- šipkami -↓ a +↑ přepnout na on (mrtvý muž) a potvrdit 

OK 
 
 
5. NAPROGRAMOVÁNÍ DÁLKOVÝCH OVLADAČŮ 
 

- stisknout OK - zobrazí se bft 
- stisknout OK - zobrazí se ParAM (menu parametry) 
- šipkou -↓  na RADIO (menu rádio) 
- potvrdit OK 
- šipkou -↓  na Add StArt (přidat tlačítko start) 
- potvrdit OK 
- zobrazí se hidden bUtton (skryté tlačítko) 
- na dálk. ovladači současně stisknout obě tlačítka 

(rozsvítí se dioda) a na displeji se objeví release  
po té hned stisknout žádané tlačítko 

- zobrazí se ok 01 
- šipkami -↓ a +↑ (stisknout současně) - vyskočit z menu 

až se ukáže End (konec) 
 
 
RESET - TOVÁRNÍ NASTAVENÍ 
 

- stisknout OK - zobrazí se bft 
- stisknout OK - zobrazí se ParAM (menu parametry) 
- šipkou -↓ až na dEFAULt (standardní nastavení) 
- potvrdit OK 
- zobrazí se PrG 
- šipkami -↓ a +↑ (stisknout současně) - vyskočit z menu 

až se ukáže End (konec) 


