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1. Obecná upozornění 
UPOZORNĚNÍ! - Důležité: prosím uschovejte tento návod 

pro budoucí údržbu a likvidaci produktu.
- Neprovádějte na výrobku úpravy. Nesprávné použití může vést 
k poruchám. Výrobce neručí za škody způsobené svévolnými 
úpravami produktu.

- Obal výrobku musí být zlikvidován v souladu s místními zákon-
nými předpisy.

- Clik 30 - klíčem ovládaný přepínač nesmí být ponořen do vody 
nebo jiných tekutin. Jestliže tekutiny vniknou do přístroje, odpojte
ihned napájení a zavolejte servisního technika ; používání produk-
tu za těchto podmínek může být nebezpečné.

- Neumísťujte přepínač poblíž zdrojů tepla a nevystavujte ho ote-
vřenému plameni; toto ho může poškodit a způsobit poruchu, ne-
bezpečí požáru nebo jiné škody.

2. Popis produktu
Přepínač Click 30 se používá k ovládání brány bez rádiového 
ovladače.

Otočení klíče sepne dva  NO kontakty; vratná pružina pak vrátí klíč 
do středové polohy.

3. Instalace 
UPOZORNĚNÍ! - Odpojte napájení systému před jakoukoliv

instalací; jestliže je systém vybaven baterií, musí být odpojena.
Důležité - Dbejte následujících pokynů při výběru umístění přepí-
nače:

• Přepínač musí být instalován venku, vedle brány ve výšce cca.
80 cm tak, aby mohl být použit osobami různého vzrůstu.
• Ujistěte se, že povrch k montáži je dostatečně kompaktní, aby 
přístroj mohl být připevněn pomocí šroubů a hmoždinek; v případě 
potřeby použijte jiné vhodné upevnění.

• Kanál pro kabely musí být připraven v zamýšleném 
místě instalace.

Instalaci proveďte následovně:

01. Vyjmětě přední sklo [A] z obr.1 vypáčením plochým 
šroubovákem odspodu.
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02. K oddělení dna od schránky otočte klíčem a táhněte prstem 
zasunutým do zadního kabelového otvoru (ooobbbrrr...   222).
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03. Prolomte šroubovákem 4 otvory ve dně; označte si otvory pro
vrtání pomocí dna jako šablony. Vyvrtejte díry do stěny pomocí
příklepové vrtačky s 5 mm vrtákem a vložte 5 mm hmoždinky.
Připevněte dno pomocí odpovídajících šroubů a přesvědčte se, že 
otvor ve dně souhlasí s výstupem kabelů (obr. 3).
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04. Připojte kabely na svorky. Polarita není směrodatná. K usnad-
nění manipulace můžete svorkovnice vyjmout (obr. 4).
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05. Pro přiložení schránky ke dnu musíte otočit klíčem. Po 
přiložení otočte klíčem do centrální polohy. Zajistěte schránku [B] 
obr.5 použitím dvou šroubů [C] pro křížový šroubovák. Nakonec 
vložte sklo [A] a jemně ho vtlačte.

B

A
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3.1 - Přezkoušení funkce
Se zapnutou řídící jednotkou přezkoušejte, že otočením klíče po 
směru/proti směru hodinových ručiček vysílá příslušné povely.

4. Likvidace produktu
Tento produkt je součástí automatizovaného sytému, proto musí 
být s tímto zlikvidován.

Stejně jako instalace musí být po skončení životnosti  odstavení z 
provozu provedeno kvalifikovanou osobou.

Tento produkt je vyroben z různých typů materiálů, z nichž 
některé mohou být recyklovány a jiné zlikvidovány jako odpad. 
Sběr tohoto odpadu vyžaduje zvláštní zacházení. Je zakázáno 
odkládat tento spotřebič do domovního odpadu.

UPOZORNĚNÍ! - Některé části produktu mohou obsahovat 
látky znečisťující životní prostředí nebo poškozující lidské zdra-
ví, jestliže jsou uvolněny do   okolí...

Jsou zřízeny obecní sběrné dvory, kde je možné
elektronický odpad zdarma odevzdat k likvidaci 
nebo při koupi nového výrobku prodejce vezme 
bezplatně váš starý výrobek zpět.

5. Technické specifikace
Výrobce si vyhrazuje právo měnit technické specifikace za účelem zlepšování produktů bez předchozího upozornění. V každém 
případě výrobce zaručuje jejich funkčnost a vhodnost pro předpokládané účely.

Všechny technické specifikace se vztahují na pokojovou teplotu 20°C (±5°C).

Typ Klíčem ovládaný dvojitý přepínač určený pro ovládání automatických bran a vrat

Použitá technologie Aktivace chráněná zámkem, zasunutí klíče a otočení ve směru hodinových ručiček sepne 
kontakt,  otočení proti směru hodinových ručiček sepne druhý kontakt, vybaveno pružinou 
pro návrat do střední polohy.

Ochrana proti nedovolené manipulaci Přepínač může být ovládán pouze pomocí klíče

Bezpečnostní zámek Klíč s 450 kombinacemi

Maximální délka kabelu Až 20 m (dbejte pokynů k řídící jednotce týkajících se min. průřezu a typu kabelu)

Pracovní teplota -20 ÷ 50°C

Použití v kyselém , zasoleném 
nebo explozivním prostředí

Ne

Montáž Vertikální, na stěnu

Stupeň krytí IP44

Rozměry / váha 95 x 65 h 36mm / 135 g

6. CE DECLARATION OF CONFORMITY 
Declaration of conformity as per Directive 2004/108/CE (EMC)

Declaration code: K103/CLICK30 
Rev.: 0.

Language: EN

Manufacturer’s name: KING GATES S.r.l. 

Address: Via Malignani, 42 - 33077 - Sacile (PN) Italy

Type: Key-operated selector switch

Model: Click 30

The undersigned, Alex Antoniolli, as Managing Director, declares under his sole responsibility that the above product conforms with the provisions of the following directives: 

• DIRECTIVE 2004/108/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 15 December 2004 on the approximation of the laws of the Member States relating to 
electromagnetic compatibility and repealing Directive 89/336/EEC, in accordance with following harmonised standards.

EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007

Sacile, 19 06 2012

Alex Antoniolli
(Managing Director)

Manufacturer's details

King Gates S.r.l.  
Phone +39.0434.737082     Fax +39.0434.786031
info@king-gates.com         www.king-gates.com


