
MH10 Návod na ovládání

Zapojení svorkovnice MH10

Svorka 1:- 24VDC (modrý vodič)

Svorka 2:+ 24VDC (červený vodič)

Svorka 3: Pro připojení exter. tlačítka (např. LT230U) nebo potencionálního 

                  volného  kontaktu (např. LON, EIB) pro funkci „Okno zavřít“

Svorka 4:jako svorka 3, avšak pro funkci „Okno vyklopit“

Svorka 5:Uzavírací hrany-Spínací lišta Linie 1

Svorka 6:Uzavírací hrany-Spínací lišta Linie 2
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Pohon připojit 
na proud LED bliká červeně

Tlačítko stlačit
 2 sekundy

probíhá zaměření 
okna

po 1 x krátkém tónu, 
tlačítko pustit

zvolit požadovanou
skupinu (1-5) 2)

Tlačítko stlačit
5 sekund

po 2 x krátkých 
tónech, tlač. pustit LED bliká červeně 1)

krátký tón -> dálkové 
ovládání uloženo
dlouhý tón -> dálkové 
ovládání zrušeno

1)  LED bliká 10 sekund, pak Modus-Setup končí automaticky, bez nutnosti dalšího programování nebo zrušení dálk. ovládání. 
2)  Přiřazení MH10 skupině v dálkovém ovládání nebo zrušení jednoho již naprogramovaného MH10 ze skupiny.

LED bliká červeně 1)
Tlačítko stlačit
8 sekund

po 3 x krátkých 
tónech, tlač. pustit

Tlačítko stlačit 
2 sekundy

dlouhý tón -> 
všechna dálková 
ovládání zrušena 

1)  LED bliká 10 sekund, pak Modus-Setup končí automaticky, bez nutnosti zrušit dálková ovládání. 

LED bliká červeně 2)
Tlačítko stlačit
11 sekund

po 4 x krátkých 
tónech, tlačítko pustit

Tlačítko stlačit
2 sekundy

dlouhý tón ->  
MH10 začíná se 
zaměřováním

Programování příp. zrušení dálkového ovládání

Zrušení všech naprogramovaných dálkových ovládání

Spuštění zaměřovací jízdy1) 

První uvedení do provozu

1)  Výhradně pro nové zaměření, pokud je MH10 namontován na jiném příp. novém okně.
2)  LED bliká 10 sekund, pak Modus-Setup končí automaticky, bez nutnosti nová zaměřená data uložit. 



Ruční nouzové ovládání

Pozor: Ovládání je vhodné pouze pro nouzové otevření!
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Montáž krytu po nouzovém ovládání/otevření

Ukazatel polohy (ryska) na tlačítku motorické kliky symbolizuje polohu kování. Poloha značky je 
srovnatelná s polohou normální okenní kliky.

Po použití ručního ovládání dbejte na to, aby po novém nasunutí MH10 na čtyřhran byla poloha 
kování a motoru (ukazatele) shodná.
Žlutě blikající LED diodu potvrďte libovolným tlačítkem.

DIN-levé DIN-pravé

+

otevřeno otevřenovyklopenozavřeno a
uzamknuto
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MH10 Návod na ovládání

Ovládání

1)Je-li okno vybaveno SIEGENIA-AUBI kováním A300-PAF, není křídlo vyklopeno ale paralelně odsunuto.     
2) Pro funkci „paralelní odsunutí“ musí být okno vybaveno vhodným kováním.  
3) Pokud jede MH10 do polohy otevřeno, pak je externí ovládání z bezpečnostních důvodů v této poloze uzamčeno. Při výpadku proudu si pohon pamatuje,    
že byl v poloze otevřeno. Po novém napojení na proud, je opět ve stavu - poloha otevřeno, proto není nadále externě ovladatelný.

1) Je-li okno vybaveno kováním SIEGENIA-AUBI A300-PAF, nelze křídlo vyklopit, ale paraleně odsunout.
2)  Pro funkci „paralelní odsunutí“ musí být okno vybaveno vhodným kováním..
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Jako příklad  jsou zde  přiřazeny 
2 nadsvětlíky  ke skupině poho-
nu 1 a 2 standartní okna ke sku-
pině pohonu 2 

UPOZORNĚNÍ: Dálkové ovlá-
dání uloží naposledy zvolenou 
skupinu.

10 min.

Poloha vyklopeno1)

Uzavřeno/
uzamknuto

Paralelně
odsunuto2)

Ovládání dálkovým ovladačem



LED - Signalizace stavu

Účel použití

• MH10 slouží k automatickému otevírání a uzavírání oken s vhodným kováním. 

• Používejte zařízení pouze s díly kování a originálním příslušenství od firmy SIEGENIA-AUBI nebo s díly kování a
příslušenství jiných výrobců, kteří jsou firmou SIEGENIA-AUBI výslovně povoleny.

• Montujte MH10 podle údajů aktuálního návodu na montáž.

• Veškeré užívání a aplikace, které neodpovídají účelu použití, stejně tak jako všechny firmou SIEGENIA-AUBI
výslovně nepovolené úpravy nebo změny výrobku a všech příslušných dílů a součástí, jsou důrazně zakázány. Při
nedodržení tohoto ustanovení nepřebírá SIEGENIA-AUBI žádnou záruku za věcné škody nebo škody na zdraví.

Nebezpečí poranění

• Smrtelné nebezpečí: U elektromotoricky ovládaných oken a dveří vzniká nebezpečí přiskřípnutí a přimáčknutí! Po-
kud se okno nachází v přístupné oblasti, např. při montážní výšce pod 2,5 m (spodní hrana okna), musí být učiněna
odpovídající opatření k zajištění bezpečnosti hlavních a vedlejších uzavíracích hran, aby nebyly ohroženy žádné
osoby neúmyslným zásahem. 

• Dbejte pokynů zákona BGR 232 (stávající směrnice ZH 1/494), VFF- zpravodaje KB.01 a EN 12453 pro motoricky
ovládaná okna, dveře a vrata!

• Samolepku pro ochranu proti přiskřípnutí, přiloženou u motoru, je třeba dobře viditelně umístit na rámu motoricky
ovládaného okna.

• Dbejte bezpodmínečně pokynů na přiložené červené přloze „Pokyny k bezpečnosti a nebezpečí“!

• Seznamte se bezpodmínečně s „Ručním nouzovým ovládáním“, abyste mohli okno pomocí MH10 i při výpadku prou-
du otevřít a zavřít.

Nebezpečí požáru a nebezpečí úrazu elektrickým proudem 

• Nepřipojujte MH10 nikdy přímo na 230V sítě střídavého proudu. Pro napájení proudem používejte vždycky firmou 
SIEGENIA-AUBI doporučený síťový zdroj 24V DC / min. 1A (viz. příslušenství).

• Při pracích pod elektrickým napětím příp. na domácí instalační síti je třeba přísně dodržovat odpovídající národní 
odborné předpisy. 

• Pokud jsou pro připojení MH10 potřebné práce na síti 230V střídavého proudu, smějí tyto provádět pouze odborní 
elektrikáři. 

• Dbejte aktuálních ustanovení VDE.

• Zástrčka nemá žádnou vlastní síťovou ochranu, na stavbě je třeba  instalovat zařízení pro odpojení od sítě.

• Dbejte při čištění oken na to, aby se do vnitřku přístroje MH10 nedostala žádná tekutina, neboť by tím mohlo dojít k 
poruše elektroniky.

• V případě závady nechejte přístroj přezkoušet odborníkem.

Pohon Stav LED 
Jede z polohy zavřeno nebo otevřeno do polohy vyklopeno bliká zeleně

Jede z polohy zavřeno do polohy paralelně odsunuté bliká zeleně

Z každé polohy jede do polohy zavřeno bliká červeně

Když dosáhne polohu zavřeno vypnuto

Když dosáhne polohu otevřeno svítí trvale červeně

Když dosáhne polohu vyklopeno svítí 5 sekund zeleně

Ve výklopné poloze při větrání 10 minut bliká zeleně

Když dosáhne polohu paralelně odsunutou svítí 5 sekund zeleně

Při poruše* bliká žlutě

Při výpadku proudu* bliká žlutě

Po nouzovém otevření* bliká žlutě
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