
SWING 400/600
INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOMATYKI

DO BRAM SKRZYDŁOWYCH
(centrala sterująca HEL_12)
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INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI 

 Poniższa instrukcja montażu i eksploatacji jest nieodłączną częścią napędu HATO SWING do bram
skrzydłowych,  skierowana jest  wyłącznie  do  wykwalifikowanych  instalatorów i  powinna  być  przeczytana
rzetelnie i w całości przed przystąpieniem do montażu. Instrukcja dotyczy tylko napędu do bramy, a nie całe -
go urządzenia jakim jest ''brama automatyczna''.

ZALECENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

► Niniejsza  instrukcja  obsługi  jest  przeznaczona  tylko  dla  instalatorów  z  odpowiednimi
uprawnieniami, którzy  znają  zasady  sztuki  budowlanej  i  urządzenia  bezpieczeństwa  chroniące  przed
zagrożeniami, montowane w bramach, drzwiach i bramach z napędem (należy przestrzegać obowiązujących
norm i przepisów).
►  Produkt używać zgodnie z jego przeznaczeniem.
► Napęd instalować tylko w prawidłowo zamontowanych bramach.
► Przed  rozpoczęciem  montażu  instalator  powinien  przeprowadzić  analizę  ryzyka  automatycznego
zamknięcia końcowego i zabezpieczenia całego systemu (zgodnie z normami EN 12453 i EN 12445).
► Okablowanie  poszczególnych  elementów  elektrycznych,  które  są  częścią  automatycznego  systemu
zamknięcia (np. fotokomórek, migających świateł itp.), powinno być wykonane zgodnie z normą EN 60204-1
wraz ze zmianami wprowadzonymi przez tę normę w punkcie 5.2.2 normy EN 12453.
► Instalację należy przeprowadzić z zachowaniem podstawowej ochrony przed wyładowaniami ESD. 
► Wszystkie  prace  związane  z  poprawnym  funkcjonowaniem  urządzenia  (podłączenie,  rozruch,
eksploatacja) muszą być przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie eksploatacji
urządzeń elektrycznych oraz zgodnie z przepisami BHP jak również z normami obowiązującymi w danym
kraju.
► Podczas jakichkolwiek prac spawalniczych zlokalizowanych w pobliżu bramy, odłączyć napęd bramy od
źródła zasilania i odłączyć obwody elektroniczne. 
► Przed wykonywaniem jakichkolwiek prac przy napędzie odłączyć napięcie zasilania i zabezpieczyć przed
przypadkowym włączeniem. Dotyczy to również zasilania akumulatorowego. 
► Przed  przystąpieniem  do  instalacji  należy  sprawdzić  stan  mechaniczny  bramy:  nie  powinna  się
nadmiernie kołysać, powinna się poruszać łatwo i płynnie. Podczas otwierania lub zamykania nie może się
przechylać i musi być wypoziomowana.
► Podczas montażu należy zachować szczególną ostrożność!  Sterownik wykorzystuje  napięcie 230Vac
(zagrażające życiu i zdrowiu).
► Podczas montażu w pobliżu bramy nie mogą znajdować się dzieci,  osoby niepełnosprawne i pojazdy
mechaniczne. 
► Montaż, podłączenie oraz pierwsze uruchomienie napędu bramy może  być wykonane wyłącznie przez
wykwalifikowane osoby.
► Sposoby wykonania instalacji elektrycznej jak również jej zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym
są określone przez obowiązujące normy i przepisy prawne.
► Nie należy podłączać napędu do zasilania wcześniej niż podano to w instrukcji, nie stosowanie się do
tego zalecenia może grozić porażeniem prądem. 
► Wszystkie stałe elementy kontrolne powinny być ulokowane  w pobliżu bramy, ale z dala od ruchomych
elementów i  poza zasięgiem osób postronnych. 
► Linia zasilania powinna być zabezpieczona przed prądem maksymalnym przy zablokowanym wirniku.
► Elementy sterownicze muszą być zamontowane na wysokości minimalnej od podłoża wynoszącej 1,5 m i
poza zasięgiem działania ruchomych elementów.
► Siłownik  bramy  powinien  być  połączony  z  jednostką  sterującą  wyposażoną  w  regulację  momentu
obrotowego, która zapewnia ochronę przed zgnieceniem zgodnie z postanowieniami normy EN 12453 – EN
12445.
►  Zamontować urządzenia zabezpieczające (fotokomórki, listwy krawędziowe, kurtyny itp.).
► Montaż  ewentualnej  pary  fotokomórek:  promień  fotokomórek  powinien  znajdować  się  na  wysokości
nieprzekraczającej 70 cm od podłoża i w odległości od płaszczyzny ruchu skrzydła, która nie przekracza 20
cm.  Po  zakończeniu  montażu  należy  skontrolować,  czy  fotokomórki  działają  poprawnie  zgodnie  z
postanowieniami punktu 7.2.1 normy EN 12445.
► Jeżeli w zasięgu pracy bramy znajdują się drzwiczki wejściowe (furtka) to muszą być zamknięte podczas
ruchu bramy – należy zamontować dodatkowe zabezpieczenie uniemożliwiające ruch w przypadku,  gdy
drzwiczki są otwarte. 
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► Sprawdzić poprawność montażu oraz czy wszystkie śruby i nakrętki są dokręcone. 
► Wykonać test wszystkich elementów zabezpieczających oraz test funkcjonalności.
► Wykonać pomiary odbiorcze na zgodność z obowiązującymi normami.
► Sprawdzić skuteczność działania obwodu przewodu ochronnego PE.
► Sporządzić raport z procedury odbiorczej.
► Wystawić deklaracje zgodności WE.
► Poinformować i przeszkolić wszystkich użytkowników bramy o zaleceniach dotyczących bezpieczeństwa 
oraz przeglądach okresowych i konserwacji.
► Przed naprawą lub usunięciem jakichkolwiek części bramy, należy odłączyć zasilanie. 
► Zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek prac w zakresie naprawy lub regulacji urządzenia, jeżeli nie 
zastosowano wszelkich niezbędnych środków ostrożności zabezpieczających przed zagrożeniem (np. 
odłączenie zasilania elektrycznego, zablokowanie silnika). Wszystkie elementy ruchome muszą być 
wyposażone w odpowiednie zabezpieczenia.
► Nie wolno dokonywać prac powodujących zmiany w urządzeniu.
► Zmodyfikowane urządzenie musi być oznaczone nowym znakiem CE.
► Regulacje funkcji automatyki bramy muszą być wykonywane przez wykwalifikowaną osobę zgodnie ze
stosownymi normami. Takie prace powinny być wykonywane przez dwie osoby.
► Oznakować bramę znakami ostrzegawczymi w zidentyfikowanych miejscach potencjalnie niebezpiecz-
nych – BRAMA W RUCHU AUTOMATYCZNYM.
► W przypadku jakichkolwiek zmian dokonanych w produkcie bez zgody producenta,  nieprzestrzegania
zasad  bezpieczeństwa  oraz  obowiązujących  norm,  o  których  mowa  w  niniejszej  instrukcji  firma  HATO
POLSKA S.C. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody majątkowe, kalectwo lub szkody wyrządzone
zwierzętom.
► Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody i zakłócenia w pracy wynikające z nieprzestrzegania
niniejszej instrukcji montażu i eksploatacji.
► Firma montujca musi  przekazać użytkownikowi  wszelkie informacje dotyczące funkcjonowania całego
urządzenia jakim jest brama automatyczna, jak również użytkowania w trybie awaryjnym (np. brak prądu).
Uzytkownikowi  musza  zostać  przekazane  wszystkie  wskazówki  odnośnie  zachowania  środków
bezpieczeństwa w trakcie użytkowania bramy automatycznej. Instrukcjia montażu i eksploatacji musi zostać
przekazana użytkownikowi zgodnie z wymaganiami normy EN 12635.
► Użytkownik musi zostać poinformowany, że w przypadku usterki  produktu należy wyłączyć wyłącznik
główny,  a  ponowne  włączenie  bramy  do  ruchu  mozliwe  jest  dopiero  po  wykonaniu  niezbędnych  prac
naprawczych lub regulacyjnych.
► Należy  zwrócić  uwagę,  aby  tabliczka  znamionowa  z  numerem  seryjnym  silnika  nie  została
usunięta lub uszkodzona – grozi to utratą gwarancji!

Niedostosowanie się do powyższych wskazówek może doprowadzić do po-
ważnych skaleczeń lub zniszczenia sprzętu.  Producent nie ponosi odpo-
wiedzialności za szkody i zakłócenia w pracy wynikające z nieprzestrzega-
nia niniejszej instrukcji montażu i obsługi. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi utylizacji niepotrzebnego sprzętu
przez użytkowników prywatnych w Unii Europejskiej przedmiotu zawierającego taki
symbol  NIE  WOLNO wyrzucać  wraz  z  innymi  śmieciami.  W  tym  przypadku
użytkownik  jest  odpowiedzialny  za  odpowiednią  utylizację  przez  dostarczenie
urządzenia do wyznaczonego punktu, lub producenta który zajmie się jego dalszą
utylizacją. Osobne zbieranie i przetwarzanie wtórne niepotrzebnych urządzeń ułatwia
ochronę  środowiska  naturalnego  i  zapewnia,  że  utylizacja  odbywa  się  w  sposób
chroniący zdrowie człowieka i środowisko. Uwaga ta dotyczy także zużytych baterii i
akumulatorów.
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Podczas montażu i korzystania z automatyki bramy należy ściśle przestrzegać następujących
zasad bezpieczeństwa: 

 Zachować bezpieczną odległość!

 Zachować ostrożność przy ruchomych elementach!

 Nie wolno montować automatyki bramy w środowiskach z mieszaninami wybuchowymi!

 Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

 Używać rękawic!

 Używać okularów ochronnych!

 Nie zdejmować osłony!

UWAGI BEZPIECZEŃSTWA  
  Wszelkie naprawy mogą być wykonane tylko przez wykwalifikowane osoby
 Użytkować tylko sprawny technicznie napęd zgodnie z jego przeznaczeniem, z uwzględnieniem zasad

bezpieczeństwa i zagrożeń przestrzegając  instrukcji montażu i eksploatacji.
  Usterki mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowania należy niezwłocznie usuwać.
 Przewód  zasilający  może  być  wymieniony  jedynie  przez  autoryzowany  serwis  lub  personel

wykwalifikowany.
  Utrzymywać czystość i porządek w strefie działania bramy i napędu.
  Podczas ruchu bramy w jej strefie pracy nie mogą znajdować się dzieci, osoby dorosłe, zwierzęta ani

żadne przedmioty.
  W trakcie ruchu bramy zachować szczególną ostrożność.
 Użytkownik powinien korzystać z pilota zdalnego sterowania tylko wtedy, gdy brama z automatyką

znajduje się w zasięgu jego wzroku. Wszystkie czynności sterowania muszą być wykonywane tylko
w miejscach, w których brama z automatyką jest całkowicie widoczna i wolna od przeszkód.

  Przejeżdżać przez bramę dopiero po jej całkowitym otwarciu.
  Niedozwolone  jest przechodzenie lub przejeżdżanie gdy brama porusza się.
  Niedozwolone jest podnoszenie lub przesuwanie za pomocą bramy przedmiotów lub osób. 
  Nie wywoływać naprężeń mechanicznych na bramę. 
  Nie wkładać rąk lub innych części ciała do poruszającej się bramy lub jej ruchomych części.
  Nie wkładać żadnych przedmiotów lub elementów mechanicznych do poruszającej się bramy lub jej

ruchomych części.
  Elementy sterownicze automatycznego systemu powinny znajdować się z dala od dzieci.
  Dzieci i osoby niepełnosprawne umysłowo nie mogą samodzielnie sterować bramą.
  Używać tylko oryginalnych części zamiennych 
  Przed wymianą żarówki lub bezpiecznika należy odłączyć zasilanie
  W przypadku automatycznego zamykania bramy krawędzie zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi

normami.
  Regularnie sprawdzać działanie elementów zabezpieczających.
  Awaryjne otwieranie może być wykonane tylko przy odłączonym zasilaniu.
  Napęd eksploatować w strefach niezagrożonych eksplozją.
  Nie używać napędu w pomieszczeniu z agresywną atmosferą.
  Nie wolno stosować świetlówek jako sygnalizacji świetlnej. 
  Przynajmniej co 6 miesięcy przeprowadzić prace kontrolno-konserwacyjne. 
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ZASTOSOWANIE SYSTEMU AUTOMATYCZNEGO
Napęd SWING 400/600 został  zaprojektowany i  wykonany do otwierania  bram o maksymalnej  długości
skrzydła 5 m i wadze maksymalnej do 200 kg. Firma HATO POLSKA S.C. nie ponosi odpowiedzialności w
przypadku zastosowania napędu SWING 400/600 do celów innych niż określone. Automatyka bramy może
być  sterowana  zdalnie  pilotem  lub  z  bliska  przyciskiem.  Należy  koniecznie  regularnie  sprawdzać,  czy
wszystkie urządzenia bezpieczeństwa działają poprawnie. Zalecamy przeprowadzanie regularnej kontroli (co
sześć miesięcy) regulacji sprzęgła elektronicznego, w które powinna być wyposażona jednostka sterująca.

OSPRZĘT
Do  montażu  systemu  automatycznego  wymagany  jest  następujący  osprzęt:  klucze,  wkrętak,  miarka,
poziomica, piła, wiertarka, spawarka.

KONTROLE WSTĘPNE
1 - Należy bardzo uważnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi.
2 - W celu zapewnienia poprawnej pracy automatyki bramy powinna ona być dobrze wyważona i nie może
mieć punktów tarcia;
3 - Również po zamontowaniu napędu należy upewnić się, czy brama jest dobrze wyważona.
4 - Sprawdzić, czy instalacja elektryczna spełnia parametry określone przez napęd.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Napęd HATO SWING 400/600 spełnia wymagania określone w następujących przepisach:
Jest zgodny z warunkami określonymi w dyrektywie maszynowej 2006/42/WE załącznik II sekcja B wraz z
późniejszymi zmianami.
Jest zgodny z warunkami określonymi w poniższych dyrektywach UE:
Dyrektywa o kompatybilności elektromagnetycznej EMC 2014/30/UE
Dyrektywa niskonapięciowa LVD 2014/35/UE
Zastosowano następujące normy zharmonizowane:
EN 12100:2012, EN 13857:2010, EN60335-1:2012, UNI EN 12453:2002, w stosownych przypadkach
EN12445:2002

aktualną deklarację można pobrać ze strony producenta: www.hato.com.pl

ZAWARTOSĆ OPAKOWANIA
Po otrzymaniu produktu należy go rozpakować i sprawdzić czy nie został uszkodzony. W razie jakichkolwiek
problemów  prosimy  o  skontaktowanie  się  za  sprzedawcą.  W  opakowaniu  powinny  znajdować  się
następujące komponenty.

NUMER CZĘŚĆ ILOŚĆ ZDJĘCIE POGLĄDOWE

1 Siłownik SWING 2 szt

2 Centrala sterująca w obudowie 1 szt

3 Kondensator 2 szt
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4 Uchwyty montażowe 2 kpl

5 Zestaw montażowy 2 kpl

6 Klucz  otwierania  awaryjnego  z
zaślepką mechanizmu rozłączenia

2 szt

7 Pilot HATO 1 szt

8 Fotokomórki 1 kpl

* podany spis części dotyczy pełnego kompletu produktu automatyki do bramy rozwiernej HATO SWING

PARAMETRY TECHNICZNE

SWING 400 SWING 600
Napięcie zasilające silnika 230V AC +/-10%  50Hz
Moc silnika 180W 180W
Skok silnika 40cm 60cm
Maksymalne siła 1600N 1600N
Maksymalny prąd silnika 0.9A 0.9A
Kondensator 8uF/450Vac
Maksymalna długość bramy 4.0m 5.0m
Maksymalna masa bramy 200kg 200kg
Czas otwierania 22s 33s
Zabezpieczenie termiczne 150˚C
Współczynnik czasu pracy 35%
Smarowanie Smar stały
Centrala sterująca HEL 12
Napięcie zasilania centrali 230V AC +/-10%  50Hz
Typ bezpiecznika 5A/230V, ø5x20
Pobór mocy w stanie spoczynku <3W (bez akcesoriów)
Częstotliwość pracy pilota 433.92MHz
Typ pilota Zmiennokowy Keeloq HATO
Pamięć nadajników 17 szt
Zakres temperatury pracy -25 do +60°C
Czas pracy silników 5-90s
Czas wyprzedzenia skrzydła 0-20s
Typ oświetlenia Żarówka 230V max 40W

Stopień ochrony
IP65 (centrala)
IP43 (siłownik)
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WYMIARY ZEWNĘTRZNE SIŁOWNIKA

      
uchwyt montażowy     uchwyt montażowy 

                          od strony silnika            od strony tłoka
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OBSŁUGA W SYTUACJACH AWARYJNYCH
W celu ręcznego zablokowania i odblokowania skrzydła należy założyć dołączony klucz na śrubę C (zob. 
RYS. 1).
1 - Zdjąć nasadkę ochronną i włożyć dołączony klucz do gniazda tak, jak pokazano na ilustracji.
2  -  Obrócić  klucz  w  kierunku  wskazanym  przez  strzałkę  umieszczoną  w  górnej  części  napędu,  aby
odblokować. Aby zablokować, należy obrócić klucz w przeciwnym kierunku.

MONTAŻ
W celu poprawnego zamontowania napędu SWING 400/600 należy wykonać następujące czynności:
1 -  Otworzyć opakowanie i  wyjąć napęd SWING 400-600. Sprawdzić,  czy napęd nie został uszkodzony
podczas transportu.
2 - Sprawdzić, czy skrzydło bramy jest idealnie poziome.
3 - Ustawić napęd w taki sposób, żeby był nachylony o około 1º (zob. rys. 3).

          4 - Zamocować na słupie z boku skrzydła płytę A, przestrzegając wymiarów podanych na RYS. 4 i w tabeli 1.

8

A
C

D

B
A - Płyta mocująca do słupa
B - Płyta mocująca do bramy
C - Dźwignia odblokowująca
D - Trzpień

RYS. 2

KIERUNEK PRZECIWNY 
DO RUCHU 
WSKAZÓWEK ZEGARA:

ODBLOKOWANIE

KIERUNEK ZGODNY Z 
RUCHEM WSKAZÓWEK 
ZEGARA:

ZABLOKOWANIE

RYS. 1

    RYS. 3



TAB 1. SILNIK ROTATION  95 ° ROTATION 120 °
W X Y Z W X Y Z

SWING 400 1122 145 145 478 1122 170 110 478
SWING 600 153

2
280 280 678 1532 310 120 678

5 - Zamontować napęd na płycie A i zamocować ją odpowiednią śrubą.
6 - Zamknąć bramę i wysunąć trzpień D poprzez odkręcenie go do końca suwu.
7 - Wkręcić rurę D, wykonując 1 pełny obrót o 360º.

8  -  Wziąć  płytę  B,  włożyć  do  otworu  w  trzpieniu  i  oprzeć  na  poprzeczce  skrzydła.  Wkręcić  płyty,
pamiętając o nachyleniu, o którym mowa w punkcie 3.
9 - Powtórzyć powyższe czynności z drugim skrzydłem bramy.
10 - Wykonać połączenia elektryczne i zamontować urządzenia bezpieczeństwa. Założyć mechaniczne
ograniczniki krańcowe. 

UWAGA! 
PRACA NAPĘDU BEZ ZAMONTOWANYCH OGRANICZNIKÓW KRAŃCOWYCH POWODUJE

UTRATĘ GWARANCJI!

11 - Założyć nasadkę ochronną na sworzeń odblokowujący. 

      UWAGA! 
                                                             NIE UŻYWANIE ZAŚLEPKI MECHANIZMU 

                                                                              ROZŁĄCZENIA  POWODUJE UTRATĘ GWARANCJI!
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Centrala sterująca HEL 12 dla silników 230V (500W max)
PRZEZNACZENIE

Sterownik przeznaczony jest dla napędów bram skrzydłowych wykorzystujący dwa silniki zasilane napięciem
230Vac bez wbudowanych krańcówek. Doskonale nadaje się do pracy ciągłej. Można zastosować go na
parkingach osiedlowych, posesjach prywatnych i w firmach.

SPOSÓB DZIAŁANIA
Sterowanie napędu odbywa się poprzez zaprogramowany wcześniej w sterowniku przycisk pilota,

lub  przycisk  dzwonkowy.  W  obu  przypadkach  działanie  urządzenia  jest  identyczne  i  polega  na
sekwencyjnym wykonywaniu poleceń.  Po załączeniu  zasilania pierwszym rozkazem jest  otwieranie,  jeśli
wydamy następne polecenie w trakcie ruchu bramy to ją zatrzymamy a następnie możemy uruchomić w
kierunku zamykania.

HEL12E – współpracuje z wszystkimi nadajnikami firmy HATO zgodnymi ze standardem transmisji Keelog

 Zalety sterownika:

► Sterowanie za pomocą nadajników (do 17 ) na częstotliwość 433,92MHz z kodem dynamicznie zmiennym
Keeloq.
► Zdalne programowanie nadajników. 
► Sterowanie na przycisk dzwonkowy.
► Moduł POWER umożliwiający regulację mocy silnika. 
► Funkcja automatycznego zamknięcia. 
► Funkcja osiedlowa.
► Funkcja furtki.
► Możliwość instalacji bariery podczerwieni.
► Wcześniejsze auto-zamknięcie bramy po wykryciu przez barierę podczerwieni przejazdu.
► Sygnalizacja świetlna.  
► Indywidualne programowanie czasu pracy dla każdego silnika.
► Prosta procedura instalacji i programowania.

Bariery  podczerwieni- są  to  niezbędne  elementy  zabezpieczenia,  który  należy  podłączyć  do
sterownika.  Podłączenie  prawidłowe obydwu fotokomórek  zwiększa  bezpieczeństwo i  nie  dopuszcza  do
uderzenia skrzydłem bramy w pojazd, osobę lub przedmiot znajdujący się w jej świetle fotokomórek. Do
wejść Foto podłączmy wyjście fotokomórek typu normalnie zwarte dla monitoringu obszaru w świetle bramy.
Do wejścia  Stop  podłączmy wyjście  fotokomórek  typu  normalnie  zwarte  dla  monitoringu  zasięgu  pracy
skrzydeł.

Gdy aktywne jest  wejście STOP lub FOTO po sygnale z nadajnika lub przycisku dzwonkowego
lampa sygnalizacyjna mrugnie 3 razy. Ruch bramy możliwy jest dopiero po usunięciu przeszkody.

Funkcja furtki- otwieranie tylko jednego skrzydła. Istnieje możliwość sterowania furtką za pomocą
nadajnika zdalnego sterowania (przypisanego do tej funkcji) lub  przycisku dzwonkowego podłączonego do
wejścia STOP/WI. Aby umożliwić sterowanie z przycisku dzwonkowego należy mikro przełącznik WICKET
przełączyć w kierunku napisu ON. 

Przy  stosowaniu  wejścia  STOP/WI  do  sterowania  funkcją  furtki  należy  szeregowo  z  zasilaniem
sterownika podłączyć wyłącznik bezpieczeństwa.

Auto-zamykanie- uruchamia się poprzez przełączenie mikro przełącznika AUTOCLOSE w kierunku
napisu ON. Czas zamknięcia jest określany czasem opóźnienia wyłączenia światła. Przy włączonej opcji
auto-zamykania światło zmienia zasadę pracy. Świeci podczas otwierania, przy otwarciu i trybie zamykania
by  zgasnąć  wraz  zatrzymaniem  się  silnika.  Przy  auto-zamykaniu  wymagane  są  fotokomórki  dla
bezpieczeństwa użytkownika, (aby brama nie zamknęła się, gdy w jej świetle jest przeszkoda!!!). Dodatkowo
fotokomórki skrócą czas otwarcia. Sterownik rozpozna przejechanie pojazdu i zamknie bramę po 5s. Jeżeli
funkcja auto-zamykania jest  uruchomiona,  to wszystkie  procedury programowania można przeprowadzić
tylko w stopie po zamykaniu.

Funkcja osiedlowa (tylko otwórz) – działa tylko z funkcją auto-zamknij, uruchamia się ją poprzez
przełączenie  mikro  przełącznika ONLY OPEN w kierunku napisu ON.  Rozkaz z  pilota  lub ze sterownia
ręcznego nakazuje sterownikowi otwierać bramę w każdym przypadku, a następnie opcja auto-zamknij ją
zamknie. Funkcja osiedlowa ułatwia komunikację przez wjazd-wyjazd i gwarantuje, że ktoś trzeci bramy nam
nie  zamknie,  czy  zatrzyma  w  najmniej  odpowiednim  momencie.  Dla  bezpieczeństwa  są  wymagane
fotokomórki.

Sygnalizacja  świetlna-  może  pracować  w  dwóch  wariantach.  W  pierwszym  jako  sygnalizacja
ostrzegawcza świeci podczas ruchu bramy. W drugim jako oświetlenie pomocnicze podjazdu czy garażu z
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opóźnionym wyłączeniem (funkcja ta nie działa przy opcji auto-zamknij).
Moduł POWER- umożliwia ustawienie mocy silnika poprzez płynną regulację potencjometrem na

płytce sterownika. W sterowniku zastosowano dwa takie moduły, umożliwiające niezależną regulację mocy
każdego z silników. Jest on dodatkowym zabezpieczeniem przed zgnieceniem.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA CENTRALI STERUJĄCEJ HEL 12

Zasilanie: 230V~ 50Hz +10%/-15%
Pobór mocy  stanie spoczynku: <2W (bez akcesoriów)
Typ pilota: Zmiennokodowy Keeloq HATO 
Pamięć pilotów: 17szt 
Odbiornik radiowy: 433,92 MHz OOK
Silnik:
napięcie zasilania: 230Vac
moc: < =500W
Czas pracy silników: od 5s do 90s 
Zakres temperatury pracy: -20ºC +70ºC
Typ bezpiecznika: 5A/230V (FUSE) ø5x20

INSTALACJA STEROWNIKA
Wyłączamy zasilanie.
Instalujemy sterownik.
Wyciągamy szybko-złączki.
Podłączamy przewody do szybko-złączki według opisu lub schematu połączeń:

Złącze 1:

L  -przewód fazowy .

N –przewód neutralny.

PE –przewód ochronny.

LAMP- Lampa sygnalizacyjna 230Vac max 60W

M1- silnik pierwszy -skrzydło nachodzące (otwierane jako pierwsze przy ustawionym wyprzedzaniu).

M2- silnik drugi –skrzydło otwierane jako drugie przy ustawionym wyprzedzaniu.

Przewód szary silnika jest przewodem wspólnym i zawsze podłączamy do do zacisku 

Złącze 2:

+24V –zasilanie fotokomórek plus

GND –zasilanie fotokomórek minus i sygnały sterujące

STOP/WI –GND –

styk NC fotokomórki monitorującej przestrzeń zasięgu skrzydeł lub

przycisk NC monostabilny STOP (jako dodatkowe zabezpieczenie) lub

przycisk monostabilny NO przy konfiguracji furtki

FOTO –GND –styk NC fotokomórki monitorującej przestrzeń przejazdu

SBS –GND –przycisk monostabilny NO sterowania sekwencyjnego bramą 

Wkładamy szybko-złączki.
Ustawiamy bramę ręcznie w pozycji zamknięcia.
Włączamy zasilanie.
Odpowiednio konfigurujemy sterownik (czas pracy, wyprzedzenia, autozamykania, świecenia światła) oraz
programujemy nadajniki.
Uruchamiamy automat  pilotem lub przyciskiem sterowania ręcznego. Brama musi się otwierać, jeżeli jest
inaczej zamieniamy miejscami przewody silnika (brązowy i czarny).
Sprawdzamy poprawność działania automatu i na koniec instalacji ustawiamy dodatkowe funkcje.

11



SCHEMAT PODŁĄCZENIA STEROWNIKA 

UWAGA!!!
SCHEMAT POGLĄDOWY! PROSIMY TRZYMAĆ SIĘ OZNACZEŃ NA DOSTARCZONYM PRODUKCIE.
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                                             WYMIARY STEROWNIKA                                            

PROGRAMOWANIE USTAWIEŃ

Programowanie sterownika odbywa się przy pomocy przycisków „LEARN”, „TIME” i diody świecącej
LED umieszczonej na płytce sterownika. Standardowo sterownik programujemy gdy brama jest w stopie.
Natomiast przy aktywnych funkcjach auto – zamykania, lub auto – furtki sterownik programujemy tylko i
wyłącznie w stopie po zamykaniu. Dokonana zmiana poszczególnej funkcji czasowej powoduje wymazanie
poprzedniej.  Logika sterownika i  typ siłowników wymagają wprowadzenia w pierwszej kolejności  czasów
pracy i czasu wyprzedzenia skrzydła nachodzącego.
UWAGA!
Podczas ustawiania czasów pracy silników oraz czasu wyprzedzenia należy zapewnić warunek:

CZAS PRACY M1 <  CZAS PRACY M2 + 2*CZAS WYPRZEDZENIA

W  przeciwnym  wypadku  ustawione  przez  użytkownika  czasy  będą  obowiązywały  tylko  podczas
otwierania. Natomiast przy zamykaniu sterownik wydłuży czas wyprzedzenia skrzydła tak, aby silnik
M2 osiągnął pozycję zamknięcia odpowiednio wcześniej niż M1. 

1. Czas pracy siłownika M1. Ustawiamy w zakresie od 4s. do 90s. przyciskiem „TIME” i diodą LED. Naciśnij
przycisk „TIME” (krócej niż 3s). Dioda LED zaświeci się. Puść przycisk. Następnie przyciskając ten sam
klawisz możesz ustawić czas pracy. Jedno przyciśnięcie przycisku dodaje 2s do minimalnego czasu pracy
-czas  pracy  =  czas  minimalny(4s)  +  ilość  przyciśnięć*2s (np.  10  przyciśnięć  to  4s+10*2s=24s  ).
Zapamiętanie  ustawień  następuje  automatycznie-  po 10s.  od ostatniego naciśnięcia  klawisza,  sterownik
trzykrotnie zaświeci diodę LED i powróci do normalnej pracy. 
2.  Czas pracy siłownika M2. Ustawiamy w zakresie  od 4s.  do 90s.  przyciskiem „TIME”  i  diodą  LED.
Przytrzymaj przycisk „TIME”, dioda LED zaświeci się i zgaśnie. Puść przycisk. Następnie przyciskając ten
sam klawisz możesz ustawić czas pracy Jedno przyciśnięcie przycisku dodaje 2s do minimalnego czasu
pracy -czas pracy = czas minimalny(4s)  + ilość przyciśnięć*2s (  np.  10 przyciśnięć to 4s+10*2s=24s ).
Zapamiętanie  ustawień  następuje  automatycznie  po  10s.  od  ostatniego  naciśnięcia  klawisza,  sterownik
trzykrotnie zaświeci diodę LED i powróci do normalnej pracy.

3.  Czas wyprzedzenia  skrzydła  (od  0s.  do 20s.).  Przytrzymaj  klawisz  „TIME”,  dioda  LED zapali  się,
zgaśnie  i  ponownie  zapali.  Puść  przycisk.  Teraz  masz  około  10  sekund  na  wprowadzenie  czasu
wyprzedzenia. Każde następne przyciśnięcie to jedna sekunda wyprzedzenia przy otwieraniu M1 do M2,
przy  zamykaniu  czas  wyprzedzenia  jest  dwa  razy  dłuższy  M2  do  M1  i  ustawia  się  automatycznie  po
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wprowadzeniu  wyprzedzenia  otwierania.  Wejście  w  programowanie  wyprzedzenia  i  nie  wprowadzenie
żadnej wartości czasowej spowoduje, że silniki będą pracować jednocześnie.
4.  Czasu  opóźnienia  wyłączenia  światła  po  zatrzymaniu  silnika. Aby  wejść  w  tryb  programowania
przyciśnij klawisz „LEARN” nie dłużej niż 3s (dioda LED zaświeci się). Następnie przyciskając ten sam
klawisz możesz ustawić czas opóźnienia. Jedno przyciśnięcie odpowiada 15s (LED przygasa przy każdym
przyciśnięciu, np. 4 razy to 1 minuta). Procesor automatycznie zapamiętuje nastawy w chwili zaprzestania
programowania, co sygnalizuje trzykrotnym zaświeceniem diody i powraca do normalnej pracy.

5. Sygnalizacja pracy. Przyciśnij klawisz „LEARN” nie dłużej niż 3s i poczekaj na trzykrotne zaświecenie
diody. Teraz lampa będzie świecić podczas pracy silnika. Miganie można uruchomić tylko za pomocą modułu
eL_M.

Można zaprogramować maksymalnie 17 pilotów z kodem dynamicznym firmy Keeloq. Każdy pilot
musi być nauczony osobno.

6. Nauka kodu pilota do funkcji sterowania sekwencyjnego. Przyciśnij klawisz „LEARN” i trzymaj aż LED
zapali się i zgaśnie. Teraz masz około 10 sekund na przyciśnięcie wybranego przycisku w pilocie, gdy dioda
LED zapali się trzykrotnie to nauka jest zakończona poprawnie, jeśli chcesz zaprogramować od razu więcej
pilotów to po trzykrotnym mrugnięciu diody masz następne 10s na zaprogramowanie drugiego pilota, itd.
Jednokrotne zapalenie diody oznacza koniec nauki. Gdy zostało zaprogramowane wcześniej 17 pilotów to
pamięć jest pełna, dioda LED zamruga po nauce tylko dwa razy i powraca do normalnej pracy. Jeżeli pamięć
jest pełna to sprawdź czy w rzeczywistości używasz 17 pilotów. Gdy liczba używanych pilotów jest mniejsza
od 17 to skasuj pamięć i zaprogramuj wszystkie piloty na nowo, a jeżeli liczba pilotów jest większa od 17
należy zastosować dodatkowy moduł eL3, który rozszerzy liczbę nadajników o 64 sztuki. Przy błędzie nauki
powtórz programowanie, jeśli  to nie doprowadzi do sukcesu użyj innego sprawnego pilota. W przypadku
dalszego niepowodzenia skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

7. Nauka kodu pilota do funkcji furtki. Po sygnale z nadajnika przypisanego do tej funkcji otwierane jest
tylko jedno skrzydło bramy. Przyciśnij  klawisz „LEARN” i  trzymaj aż LED zapali  się,  zgaśnie i  ponownie
zapali. Teraz masz około 10 sekund na przyciśnięcie wybranego przycisku w pilocie, gdy dioda LED mrugnie
się trzykrotnie to nauka jest zakończona poprawnie, jeśli chcesz zaprogramować od razu więcej pilotów to
po trzykrotnym mrugnięciu diody masz następne 10s na zaprogramowanie drugiego pilota, itd. Jednokrotne
zapalenie diody oznacza koniec nauki. Gdy zostało zaprogramowane wcześniej 17 pilotów to pamięć jest
pełna, dioda LED zamruga po nauce tylko dwa razy i powraca do normalnej pracy. Jeżeli pamięć jest pełna
to sprawdź czy w rzeczywistości używasz 17 pilotów. Gdy liczba używanych pilotów jest mniejsza od 17 to
skasuj pamięć i zaprogramuj wszystkie piloty na nowo, a jeżeli  liczba pilotów jest większa od 17 należy
zastosować dodatkowy moduł eL3, który rozszerzy liczbę nadajników o 64 sztuki. Przy błędzie nauki powtórz
programowanie, jeśli to nie doprowadzi do sukcesu użyj innego sprawnego pilota. W przypadku dalszego
niepowodzenia skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

Uwaga!
Jest  możliwa  zmiana  klawiszy  sterujących  już  zaprogramowanego  pilota  poprzez  powtórne
zaprogramowanie  innego  klawisza  pilota.  Przy  programowaniu  zmian  należy  pamiętać,  że  klawisz  nie
zaprogramowany  zastąpi  klawisz  poprzednio  wpisany.  Klawisz  wcześniej  zaprogramowany  na  jednym
kanale po przeprogramowaniu przestanie działać, by zacząć działać winnym trybie.

8. Kasowanie wszystkich nadajników z pamięci pilotów. Przyciśnij  klawisz „LEARN ”i trzymaj, w tym
czasie dioda LED zapali się, zgaśnie, ponownie zaświeci a następnie zacznie migać. Puść przycisk. Dioda
zacznie się świecić. W ciągu 3s ponownie przytrzymaj przycisk „LEARN” do czasu aż dioda LED mrugnie 3
razy i zgaśnie.  Procedura kasowania zakończona. Procedurę ta zalecamy wykonać w pierwszej kolejności
zaraz po instalacji.
Uwaga!

Można też wykasować wszystkie klawisze z jednego z wybranych kanałów (sekwencyjny lub furtka).
Należy wejść do trybu nauki (paragraf 6 lub 7) i w ciągu 10s przeznaczonych na programowanie nadajnika
nacisnąć i przytrzymać przycisk LEARN, aż dioda LED zamruga 3 razy, puść przycisk. Wszystkie klawisze z
wybranej funkcji są wykasowane.

DEMONTAŻ
Demontaż automatyki bramy należy wykonać w kolejności odwtonej do montażu
UWAGA! wyłączyć zasilanie i odłączyć instalację elektryczną
Jeżeli niektóre elementy są uszkodzone lub nie można ich zdemontować, należy je wymienić.
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UTYLIZACJA
Utylizacja materiałów powinna być wykonywana zgodnie z obowiązującymi przepisami. W celu odzyskania
materiałów należy je posegregować
(miedź, aluminium, tworzywa sztuczne, części elektryczne itd.).

PRACE KONTROLNO-KONSERWACYJNE

 Co  1  miesiąc  –  sprawdzić  działanie  wszystkich  podłączonych  elementów  zabezpieczających
(fotokomórki,  listwy krawędziowe kurtyny zabezpieczające)  –zgodnie  z  ich  instrukcją  obsługi  lub
procedurą przekazaną przez instalatora.
 Co  1  miesiąc  –Sprawdzić  działanie  zabezpieczenia  przed  zgnieceniem  –po  umieszczeniu  w
świetle bramy przeszkody o szerokości 5cm przy zamykaniu brama po zetknięciu się z przeszkodą
musi się cofnąć –jeżeli jest inaczej to należy odłączyć napęd i bezzwłocznie wezwać serwis. 
 Co 1 miesiąc – Przy odłączonym zasilaniu rozblokować napęd i sprawdzić  płynność ruchów oraz
czy po samoczynnie  się  nie  przesuwa –jeżeli  brama nie  porusza się  płynnie  oraz samoczynnie
(grawitacyjnie) opada to należy odłączyć napęd i bezzwłocznie wezwać serwis.
 Co 1 miesiąc –Przy odłączonym zasilaniu przetrzeć wilgotną szmatką obudowę fotokomórek.
 Co 1 miesiąc –Sprawdzić czy w pobliżu fotokomórek nie znajdują się przeszkody mogące zakłócić
ich poprawną pracę. 
 Co  6  miesiąc  –Sprawdzić  czy  smarowanie  prowadnicy/zawiasów  jest  odpowiednie  –  jeżeli
występuje piszczenie to przy wyłączonym zasilaniu nasmarować go smarem lub specjalną oliwą.
 Wykonać konserwację okresową bramy zgodnie z zaleceniami producenta bramy.

Opis Częstotliwość Osoba
odpowiedzialna

Czynności

Czyszczenie fotokomórek Co miesiąc Operator Wyczyścić wilgotną ściereczką.
Kontrola zawiasów i wsporników 
bramy. Kontrola wyważenia bramy.

W zależności od 
potrzeby

Operator Sprawdzić stan spoin i korozję. 
Odczepić silnik i sprawdzić wyważenie 
oraz ewentualne punkty tarcia skrzydła.

Kontrola czułości sprzęgła 
elektronicznego (regulacja 
momentu obrotowego) w jednostce 
sterującej

Co sześć 
miesięcy

Elektryk Sprawdzić  regulację  momentu
obrotowego zgodnie z postanowieniami
normy EN 12453 – EN 12445

Kontrola stopnia ochrony Co sześć 
miesięcy

Elektryk Sprawdzić, czy wewnątrz obudów 
elektrycznych nie ma śladów wilgoci lub
wody

Kontrola prądu upływu Raz na rok Elektryk Sprawdzić, czy jest mniejszy niż 7,5 
mA

Kontrola oznaczeń Co sześć 
miesięcy

Operator Sprawdzić, czy są kompletne i 
nieuszkodzone.

Zapisać w karcie przeglądów okresowych wszystkie czynności, które zostały wykonane wraz z
uwagami (jeśli są) - elektryk
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CZĘŚCI ZAMIENNE

CZĘŚĆ NR KOD OPIS CZĘŚĆ NR KOD OPIS

1 1 100645 Obudowa  przekładni lewa  czarna 20 1 100715 Rura aluminiowa czarna , dla posuwu 400mm
1 1 100644 Obudowa przekładni prawa czarna 20 1 100763 Rura aluminiowa szara , dla posuwu400mm
1 1 100759 Obudowa przekładni lewa szara 20 1 100739 Rura aluminiowa czarna , dla posuwu 600mm
1 1 100758 Obudowa przekładni prawa szara 20 1 100764 Rura aluminiowa szara , dla posuwu 600mm
2 1 100647 Obudowa silnika czarna 21 1 100829 Prowadzenie tłoczyska
2 1 100761 Obudowa silnika szara 22 1 100625 Pierścień zgarniający
3 1 100840 Stojan silnika 230V  45mm 1400rpm 23 1 100827 Nakrętka zabezpieczająca tłoczyska
4 1 100651 Wał silnika 24 1 100828 Popychacz tłoczyska
5 1 100841 Wirnik (Rotor) 25 1 100823 Płyta mocująca do słupa
6 1 100278 Łożysko 6202 ZZ 26 2 100705 Wkręt M14X10
7 2 100706 Oring E15 27 1 100646 Aluminiowa końcówka tłoczyska czarna
8 1 100291 Łożysko 6202 2RS 27 1 100906 Aluminiowa końcówka tłoczyska szara

10 1 100650 Koło zębate 28 1 100624 Element rozłączający
11 2 100789 Oring E20 29 2 100657 Oring
12 1 100709 Łożysko 6004 ZZ 30 1 100825 Płyta mocująca bramy
13 2 100658 Kulka ciągnąca 31 2 100654 Kołek
14 1 100655 Bolec rozłączania napędu 32 1 100218 Klucz rozłączający
15 1 100641 Sprężyna rozłączania napędu 33 1 100707 Łożysko 6003 ZZ
17 1 100661 Nakrętka zabezpieczająca aluminiowa 34 1 100184 Kondensator 8µF
17 100909 Nakrętka zabezpieczająca fibrowa 35 1 100755 Zaślepka mechanizmu rozłączania
19 1 100712 Rura - stal nierdzewna ,  dla posuwu  300mm 36 1 100748 Przepust  kabla
19 1 100713 Rura – stal nierdzewna , dla posuwu  400mm 37 + 40 1 100716 + 100998 Śruba 400mm + wałek zwalniający
19 1 100738 Rura – stal nierdzewna , dla posuwu  600mm 37 + 40 1 100717 + 100998 Śruba 500mm + wałek zwalniający
20 1 100714 Rura aluminiowa czara , dla posuwu  300mm 37 + 40 1 100740 + 100998 Śruba 700mm + wałek zwalniający
20 1 100762 Rura aluminiowa szara , dla posuwu  300mm 38 4 100313 Śruba M5X16
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DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE
i deklaracja włączenia „maszyny nieukończonej”

Zgodnie z Dyrektywami: 2014/30/UE (EMC);
2006/42/WE (MD) załącznik II, cześć B

Producent: HATO POLSKA S.C  Harmeet Singh, Tomasz Słodkowski
Adres: 40-676 Katowice ul. Tunelowa 57 Polska

tel. (+48) 32 785 25 42, (+48) 693 427 443
Nazwa wyrobu:              Automatyka do bram skrzydłowych
Model: HATO SWING 400, HATO SWING 600

Firma HATO POLSKA S.C oświadcza, że wyrób jest zgodny z wymaganiami następujących dyrektyw Unii 
Europejskiej:

➢ EMC 2014/30/UE Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej
➢ LVD 2014/35/UE Dyrektywa niskiego napięcia
➢ RED 2014/53/UE Dyrektywa dla urządzeń radiokomunikacyjnych
➢ RoHS 2011/65/UE         Dyrektywa RoHS 2 

Ponadto urządzenie jest zgodne z następującą dyrektywą, zgodnie z wymogami przewidzianymi dla „maszyn
nieukończonych”:

Dyrektywa 2006/42/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 17 maja 2006 r.
w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie)

• Oświadcza się, że dokumentacja techniczna została przygotowana zgodnie z załącznikiem VII B 
dyrektywy 2006/42/WE oraz że jest ona zgodna z następującymi wymogami podstawowymi:
1.1.2b, 1.1.2c, 1.1.3, 1.1.5, 1.2.1, 1.2.6, 1.3.1, 1.3.7, 1.5.1, 1.6.3, 1.7.1, 1.7.4.

• Producent zobowiązuje się do przekazania władzom krajowym, w odpowiedzi na umotywowane 
żądanie, informacji dotyczących „maszyny nieukończonej”, zachowując nienaruszone prawa 
własności intelektualnej.

• W przypadku, kiedy „maszyna nieukończona” została wprowadzona do użytku w kraju europejskim, 
w którym język obowiązujący jest inny od języka używanego w tej deklaracji, obowiązkiem importera 
jest załączenie tłumaczenia do niniejszej deklaracji.

• Ostrzega się, że „maszyna nieukończona” nie może zostać wprowadzona do użytku, dopóki nie 
zostanie wcześniej zadeklarowana zgodność maszyny końcowej, do której zostanie włączona, z 
zaleceniami dyrektywy 2006/42/WE (o ile dotyczy).

Ponadto urządzenie jest zgodne z następującymi normami zharmonizowanymi:

          PN-EN 60335-1:2012; PN-EN 60335-2-103:2015; PN-EN 61000-3-2:2014; 

          PN-EN 61000-3-3:2013;  PN-EN 61000-4-4:2013; PN-EN 61000-4-5:2014, 

          PN-EN 61000-4-11:2007; PN-EN 61000-4-6:2014; PN-EN 61000-4-3:2007; PN-EN 61000-4-2:2011

Ponadto urządzenie jest zgodne, w sposób ograniczony dla zastosowanych elementów, z następującymi 

normami:

           PN-EN 12445:2002; PN-EN 12453:2002; PN-EN 13857:2010; PN-EN 12100:2012

Katowice, dn. 19.01.2017                                          Harmeet Singh                                Tomasz Słodkowski 
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SZANOWNI PAŃSTWO,
Dziękujemy za dokonanie zakupu produktu HATO oraz gratulujemy trafnego wyboru. Gwarantujemy sprawne działanie
urządzenia objętego niniejszą gwarancją zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi, opisywanymi w instrukcji
obsługi. Przypominamy jednocześnie, że instalacja wykonana zgodnie z instrukcją montażu, prawidłowe użytkowanie
zgodne z instrukcją obsługi oraz przeprowadzanie obowiązkowych przeglądów konserwacyjnych zgodnie z instrukcją,
zapewnia bezawaryjną pracę urządzenia. 

WARUNKI GWARANCJI 

1. Sprzedawca udziela gwarancji na okres 24 miesięcy – nie dłużej jednak niż 27 miesięcy – od daty sprzedaży
przez HATO. Realizatorem świadczeń gwarancyjnych (gwarantem) jest sprzedawca urządzenia. Ujawnione w
tym czasie wady będą usuwane bezpłatnie. Naprawa zostanie wykonana możliwie w najkrótszym terminie, nie
przekraczającym 14 dni od daty doręczenia urządzenia do Serwisu HATO POLSKA. Gwarant zastrzega sobie
prawo wydłużenia powyższego terminu uzasadnionych przypadkach.  
1.1. Warunkiem obowiązywania 24-miesięcznego okresu gwarancji jest wykonanie przez HATO Polska lub

jego Partnera Handlowego jednego płatnego przeglądu pomiędzy 10 a 12 miesiącem od dnia zakupu
produktu przez Użytkownika, co musi być potwierdzone odpowiednim wpisem w karcie gwarancyjnej.

1.2. W przypadku braku przeglądu gwarancja kończy się po 12 miesiącach od daty sprzedaży. 
1.3. Lista Partnerów Handlowych możliwa jest do sprawdzenia pod adresem: www.hato.com.pl lub pod 

numerem telefonu 32 785 25 42
2. Pod pojęciem naprawy gwarancyjnej rozumie się wykonanie specjalistycznych czynności, których celem jest

usunięcie wady urządzenia objętego gwarancją. Urządzenie lub podzespoły, w których stwierdzone zostaną
wady materiałowe, konstrukcyjne lub produkcyjne i z tego powodu działają nieprawidłowo, będą wg opinii
serwisu firmy HATO naprawiane lub wymieniane na wolne od wad. Po wykonaniu czynności serwisowych
wymienione części stają się własnością sprzedawcy. Warunkiem skorzystanie z niniejszej gwarancji jest:
2.1.  Przedstawienie  poprawienie  wypełnionej  karty  gwarancyjnej  (pieczątka  sprzedającego,  nr  seryjny
urządzenia,  data  sprzedaży,  nr  dokumentu  sprzedaży,  dane  kupującego,  data  i  miejsce  montażu,  podpis
kupującego)
2.2. Opisanie usterki produktu oraz pisemne zgłoszenie reklamacji u sprzedawcy
2.3.  Załączenie  ważnego  dokumentu  zakupu  (dotyczy  produktów  do  których  nie  jest  załączona  karta
gwarancyjna)

3. Gwarancją nie są objęte: 
a)  uszkodzenia  mechaniczne,  termiczne,  chemiczne  i  wszelkie  inne  powstałe  wskutek  działania  lub  
zaniechania użytkownika lub działania siły zewnętrznej (np. zjawisk atmosferycznych, przepięć lub zakłóceń 
elektrycznych, zakłóceń elektromagnetycznych)
b) uszkodzenia powstałe na skutek:

-  niewłaściwego  montażu  (niezgodnego  z  instrukcją  montażu)  oraz  eksploatacji  niezgodnej  
z  przeznaczeniem  lub  instrukcją  obsługi,  zmian  konstrukcyjnych  i  przeróbek  dokonywanych  przez
użytkownika oraz osoby trzecie
- używania niesprawnych lub uszkodzonych produktów
- używania nieoryginalnych części zamiennych lub akcesoriów innych niż HATO
- zbyt intensywnej pracy

c) uszkodzenia urządzeń wcześniej rozbieranych lub naprawianych przez osoby do tego nieuprawnione 
d) urządzenia z uszkodzoną, nieczytelną, nieprawidłowo wypełnioną kartą gwarancyjną lub zerwaną plombą 
e) uszkodzenia urządzeń użytkowanych intensywnie i nie poddanych wymaganemu przeglądowi okresowemu 
przez  instalatora  lub  inną  uprawnioną  firmę  (fakt  dokonania  przeglądu  oraz  zakres  przeprowadzonych  
czynności konserwacyjnych musi być odnotowany w karcie gwarancyjnej)
f) wymiany części posiadających określoną żywotność ulegających naturalnemu zużyciu w czasie normalnego 
wykorzystywania: baterie, akumulatory, żarówki, bezpieczniki
g) czynności konserwacyjne 
h) urządzenia, w których numer seryjny został usunięty, uszkodzony lub zmieniony

4. W  przypadku  dokonania  4  nieskutecznych  napraw  gwarancyjnych  uważanych  powszechnie  za  istotne,
kupującemu przysługuje prawo wymiany towaru na nowy wolny od wad. W przypadku zakupu kilku urządzeń
w  jednym  zestawie,  możliwość  wymiany  dotyczy  tylko  tego  urządzenia,  którego  czterokrotne  naprawy
okazały się nieskuteczne.

5. Kupujący ma obowiązek zawiadomić sprzedawcę o usterce w terminie 2 dni od daty jej ujawnienia
6. Niniejsza gwarancją objęte są wyłącznie produkty HATO zamontowane i eksploatowane na terenie Polski
7. Niewypełniona i/lub niepodstemplowana karta gwarancyjna jest nieważna
8. Gwarancja nie obejmuje kosztów demontażu, ponownego montażu i uruchomienia produktu oraz transport do

serwisu HATO.
9. UWAGA! gwarancja traci ważność w przypadku zamontowania automatu przez osoby nieuprawione
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HATO POLSKA S.C.

 
 
 

 
ul. Żeromskiego 1
41-205 Sosnowiec

POLAND
tel. 032-785-25-42
www.hato.com.pl

DYSTRYBUTOR/SPRZEDAWCA
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