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Niniejszy podr�cznik stanowi cz��� składow� produktu, a jego przeczytanie i zrozumienie maj� podstawowe znaczenie dla zachowania 
bezpiecze�stwa. Zostały w nim opisane zasady i sposoby u	ytkowania, pozwalaj�ce klientowi na wła�ciwe i bezpieczne korzystanie z ekranu. 
Podr�cznik powinien zawsze znajdowa� si� w pobli	u produktu, nale	y przechowywa� go w miejscu gwarantuj�cym nie zniszczenie oraz łatwo 
dost�pnym dla osób upowa	nionych. Ka	dy u	ytkownik ekranu jest odpowiedzialny za przechowywanie podr�cznika. U	ytkownik jest równie	 
odpowiedzialny za kontrol� działania ekranu oraz za naprawy lub wymiany cz��ci podlegaj�cych zu	yciu, mog�cych spowodowa� uszkodzenia. 
Rysunki zawarte w podr�czniku maj� za zadanie opisa� w sposób szczegółowy funkcje, charakterystyk� lub procedury. Rysunki mog� ró	ni� si� z 
zale	no�ci od przedstawionego modelu, nie powoduje to jednak zmiany opisowego znaczenia rysunku. 
 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU 
Produkowane ekrany skonstruowane s� zgodnie z regulacjami zawartymi w nast�puj�cych dyrektywach WE: dyrektywa dot. niskiego napi�cia 2006-95-WE (LDV),  
kompatybilno�ci elektromagnetycznej 2004-108-WE (EMC), urz�dze� radiowych i ko�cowych urz�dze� telekomunikacyjnych 1999-05-WE (R&TTE). 
Powlekany ekran projekcyjny z PVC, nie zawieraj�cy kadmu, posiada certyfikaty trudnopalno�ci M1 oraz M2 według norm francuskich (LNE Laboratoire national de 
métrologie et d’assais – SME Centre de recherches du Bouchet). Poniewa	 nie istnieje jeszcze harmonizacja na poziomie europejskim pomi�dzy ró	nymi krajowymi 
normami klasyfikacji trudnopalno�ci, wyja�niamy, 	e francuska klasa M1 odpowiada materiałom niepalnym a klasyfikacja M2 materiałom nie łatwopalnym. 
 

ROZPAKOWANIE EKRANU 
 

 
 
 
 
 

Upewni� si�, czy 	adna z cz��ci ekranu nie została uszkodzona podczas transportu. W przypadku wyst�pienia anomalii natychmiast powiadomi� o 
tym fakcie sprzedawc�. Sprawdzi�, czy w opakowaniu znajduj� si� wszystkie akcesoria dla danego typu ekranu, opisane poni	ej. UWAGA: nie zaleca 
si� stosowania no	y oraz przedmiotów ostrych do otwierania opakowania 
Ekran z nap�dem wysuwu z wbudowanym sterowaniem radiowym Ekran z nap�dem wysuwu na korbk� 
-1 przeł�cznik jednobiegunowy 10°, 250V obsługiwany r�cznie, ze 
strzałkami kierunkowymi, zawieraj�cy puszk� do monta	u na �cianie 
-1 nadajnik radiowy (dla ekranów z wbudowanym sterowaniem radiowym) 
-1 klucz sze�ciok�tny plastikowy 
-1 instrukcja u	ytkowania 
(opakowanie nie zawiera wkr�tów i kołków rozporowych do �cian) 

-1 dr�	ek steruj�cy korbk� 
-1 instrukcja u	ytkowania 
 
 
 
(opakowanie nie zawiera wkr�tów i kołków rozporowych do �cian) 

OGÓLNE NORMY BEZPIECZE�STWA 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

- Przed rozpocz�ciem u	ytkowania produktu oraz wykonaniem jakichkolwiek czynno�ci konserwacyjnych upewni� si�, 	e informacje zawarte w tym 
podr�czniku zostały przeczytane i dobrze zrozumiane. 
- Sprawdza� przed rozpocz�ciem i podczas u	ytkowania czy ekran nie powoduje powstawania niebezpiecznych sytuacji. 
- Nie demontowa�, nie usuwa� i nie uszkadza� 	adnego elementu lub cz��ci ekranu. 
- Nie wykonywa� nigdy czynno�ci naprawczych przy zał�czonym silniku ekranu (dla zwi�kszenia bezpiecze�stwa odł�czy� od zasilania). 
Ka	dy ekran posiada gwarancj�, której wa	no�� zale	y od rzeczywistego stosowania si� do instrukcji zawartych w tym podr�czniku i post�powania 
zgodnie z nimi. 
 
UWAGA: Bł�dna instalacja mo	e zagra	a� bezpiecze�stwu osób, które u	ywaj� ekran. Producent nie ponosi odpowiedzialno�ci za szkody materialne 
i uszczerbki na zdrowiu osób spowodowane bł�dn� instalacj�, nieodpowiednim u	ytkowaniem ekranu, zł� lub niewystarczaj�c� konserwacj�. 
Producent nie ponosi odpowiedzialno�ci za problemy spowodowane bł�dami przy instalacji. 
Instalacja ekranu, poł�czenia elektryczne oraz kontrola w wypadku złego funkcjonowania automatycznego zwijania powinny by� wykonywane przez 
autoryzowanego sprzedawc� lub przez przeszkolony personel, znaj�cy niebezpiecze�stwa, jakie mo	e spowodowa� pr�d elektryczny. Nie wolno 
wymienia� przewodu zasilania. Je�li przewód jest uszkodzony ekran musi by� wymieniony. Naruszenie wył�czników kra�cowych lub przerwanie 
plomby umieszczonej powy	ej otworów powoduje utrat� gwarancji. W wypadku konieczno�ci wyja�nie� prosimy o skontaktowanie si� z naszym 
biurem technicznym. 
PO ZAKO
CZENIU MONTA�U EKRANU NA LISTWACH NIEZB�DNE JEST SKONTROLOWANIE DOKŁADNOCI USTAWIENIA W POZIOMIE 
PRZED ROZPOCZ�CIEM U�YTKOWANIA. 
 

OSTRZE�ENIA I UWAGI DO U�YTKOWANIA 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ekrany dedykowane s� do zastosowa� w pomieszczeniach o normalnych warunkach temperatury (20 - 25 °C) i wilgotno�ci. Szczególn� ostro	no�� 
nale	y zachowa� przy zastosowaniu na zewn�trz, przede wszystkim w odniesieniu do temperatur i zapylenia. Wystawienie na temperatury powy	ej 50 
°C mo	e spowodowa� stałe odkształcenie powierzchni ekranu lub odklejenie si� materiału projekcyjnego od rolki zwijania. 
Dla unikni�cia 	ółkni�cia ekranu, nie nale	y wystawia� go przez dłu	szy czas na działanie promieni słonecznych (nale	y sprawdza� tak	e czy z 
powodu działania takich promieni, ekran nie osi�ga poziomów temperatur wskazanych powy	ej). 
Poniewa	 materiał, z którego wykonana jest powierzchnia projekcyjna (PVC) mo	e w łatwy sposób zosta� naładowany elektrostatycznie, nadmierne 
zapylenie otoczenia spowodowa� mo	e obni	enie wła�ciwo�ci optycznych ekranu, co zwi�zane jest z odkładaniem si� pyłów przyci�ganych 
elektrostatycznie (patrz tak	e: czyszczenie ekranu projekcyjnego). 
 
UWAGA: Nie wymusza� r�cznego wysuwania ekranu poniewa	 mogłoby to spowodowa� uszkodzenie silnika lub oderwanie kasety od elementów 
monta	owych. 
Nie pozwala� dzieciom bawi� si� stałymi urz�dzeniami steruj�cymi. Pilot przechowywa� w miejscu niedost�pnym dla dzieci. 
Obserwowa� ekran gdy znajduje si� w ruchu dopilnowuj�c, aby nikt nie zbli	ał si� do ekranu dopóki nie zostanie on całkowicie zamkni�ty. 
Zabrania si� blokowa�, zatrzymywa� czy wymusza� ruch ekranu, przytrzymywa� si� lub zawiesza�, doł�cza� lub instalowa� jakiekolwiek przedmioty 
na ekranie lub na tylnej jego cz��ci, modyfikowa� konstrukcj� ekranu; zachowania takie mog� spowodowa� uszkodzenia sytemu zwijania, co z kolei 
mogłoby sprowokowa� niebezpiecze�stwo dla osób czy przedmiotów. 
 

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 
Czyszczenie kasety wykonywa� za pomoc� mi�kkiej i czystej �ciereczki, stosuj�c ewentualnie delikatne detergenty. 
Do czyszczenia materiału projekcyjnego stosowa� mi�kk�, czyst�, wilgotn� �ciereczk�, ewentualnie w poł�czeniu z detergentami na bazie oboj�tnej lub alkoholu. 
Poniewa	 po oczyszczeniu ekran z powodu tarcia �ciereczki mo	e naładowa� si� pr�dem statycznym, doradza si� przetrze� materiał czyst� �ciereczk� nas�czon� 
płynem antystatycznym, dla unikni�cia ponownego przyci�gania pyłów. Okresowo kontrolowa� system mocuj�cy i poł�czenia elektryczne. 
 

INSTRUKCJA INSTALACJI 
 
INSTALACJA EKRANÓW NA 
�CIANIE:  
W zale	no�ci od typu �ciany 
umocowa� ekran jak na rys. 1 za 
pomoc� odpowiednich wkr�tów i 
kołków rozporowych. 
Po skontrolowaniu czy ekran jest 
dokładnie wypoziomowany 
zało	y� pokryw� zgodnie z rys. 3 
 

RYS. 1 

 

 
 INSTALACJA EKRANÓW NA 
SUFICIE:  
W zale	no�ci od typu sufitu 
umocowa� ekran jak na rys. 2 za 
pomoc� odpowiednich wkr�tów i 
kołków rozporowych. 
Po skontrolowaniu czy ekran jest 
dokładnie wypoziomowany 
zało	y� pokryw� zgodnie z rys. 3 
 

RYS. 2 



             RYS. 3                                    

 
 

 

UWAGA: Do instalacji ekranu nale	y zastosowa� wkr�ty i kołki rozporowe odpowiednie dla ci�	aru i rodzaju �ciany lub sufitu, na jakich zamierzamy 
zamontowa� elementy mocuj�ce. Przed rozpocz�ciem monta	u wybra� rodzaj kołków lub mocowania zgodnie z nast�puj�cym schematem: 
 

Ekran o szeroko�ci do cm 160 200 250 300 360 410 520 620 
Całkowity ci�	ar jaki nale	y przewidzie
 Kg 20 Kg 25 Kg 30 Kg 35 Kg 45 Kg 50 Kg 100 Kg 150 

TYLKO EKRANY Z SYSTEMEM UCI�GU Z PRZECIWWAG� mod. “TENSIO” 
 

 
 

Ekran z napinaczami wyposa	ony jest w obci�	niki oraz boczne linki, które regulowane s� w czasie obioru technicznego 
ekranu. Obci�	niki mog� by� regulowane tak	e po zakupie poprzez odpowiednie ich nachylenie. 
Je	eli chcecie zmieni� pozycj� obci�	ników dla osi�gni�cia innego wygl�du estetycznego, post�pujcie jak opisano poni	ej: 
- odkr�ci� �rub� znajduj�c� si� w tylnej cz��ci obci�	nika, aby polu�ni� link�. 
- ustawi� wybrane przez Was nachylenie sprawdzaj�c, czy obci�	nik uci�ga nadal link�. 
- dokr�ci� �rub� w tylnej cz��ci obci�	nika aby zablokowa� link�. 
- wykona� te same czynno�ci z drugiej strony, sprawdzaj�c czy pozycje obu obci�	ników s� takie same. 
- Odci�� niepotrzebn� cz��� linki. 
W przypadku kiedy nie chcecie zmienia� pozycji obci�	ników, nale	y obci�� niepotrzebn� cz��� linki. 
UWAGA: Po obci�ciu linek nie b�dzie ju	 mo	liwe pó�niejsze obni	enie przeciwwag. 
 

EKRANY W WERSJI Z ELEKTRYCZNYM NAP�DEM WYSUWU 
Opis techniczny: 
Napi�cie: 230V 
Cz�stotliwo��: ~Hz50 
Moc: 120W 
Moment obrotowy: 8Nm 
Pr�dko��: 17Rpm 
Maksymalna liczba cykli: 2 
Długo�� przewodu: 3m  
Wytrzymało�� mechaniczna:  
zgodnie z norm� EN14202 
Temperatura pracy: 
od –20 do +55 °C 

 
 

FIG. 4 

 
 
 

POŁ�CZENIE ELEKTRYCZNE: Okablowanie elektryczne musi respektowa� obowi�zuj�ce normy CEI. Norma CEI EN 
60335-1 przewiduje w sieci zasilania urz�dzenie rozł�czaj�ce wielobiegunowe, o szeroko�ci otwarcia styków co najmniej 3 
mm. Do sterowania ekranu u	ywa� jedynie przeł�cznik dostarczony z ekranem, lub inny odpowiednik, zgodnie ze 
wskazówkami schematu poł�cze� na Rys. 4 (je�li silnik zamontowany jest po lewej stronie nale	y odwróci� kolory 
przewodów w nast�puj�cy sposób: w dół = br�zowy, w gór� = czarny). Przeł�cznik powinien zosta� zamontowany w 
widocznym miejscu, na wysoko�ci pomi�dzy 1.5 a 1.8 m od podłogi. 
 
UWAGA: Wła�ciwe wykonanie poł�cze� elektrycznych, zgodnie ze sztuk� i w zachowaniu obowi�zuj�cych norm prawnych, 
jest istotne dla zabezpieczenia przed wypadkami oraz wła�ciwego i niezmiennego działania ekranu. 
Przed wykonaniem jakichkolwiek czynno�ci w instalacji elektrycznej, upewni� si�, 	e napi�cie zostało odł�czone. 
Silnik ekranów wyposa	onych w kaset� umieszczony jest po prawej stronie ekranu patrz�c od jego frontu (na zamówienie 
mo	liwe jest umieszczenie silnika po stronie lewej). Nie podł�cza� nigdy dwóch lub wi�cej silników do jednego przeł�cznika 
bez sterowania poł�czonego lub dwóch przeł�czników przy tym samym silniku. 
 

REGULACJA OGRANICZNIKÓW KRA�COWYCH EKRANÓW W WERSJI Z ELEKTRYCZNYM NAP�DEM WYSUWU 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

UWAGA PRZECZYTA PRZED WYKONANIEM REGULACJI 
Regulacje wskazane na rys. 8 powinny by� wykonywane jedynie przez upowa	niony i specjalistyczny personel. Post�powanie niezgodne z 
opisanymi procedurami spowodowa� mo	e uszkodzenie produktu, nie uznawane w ramach gwarancji. Regulacja ograniczników kra�cowych 
zmienia si� w zale	no�ci od pozycji silnika (prawa lub lewa) albo w zale	no�ci od sposobu rozwijania ekranu (przednie lub tylne), schemat na rys. 8 
podzielony jest na podstawie tych wersji. Regulacja wykonywana jest za pomoc� sze�ciok�tnego klucza 4mm (dostarczonego w opakowaniu).  
RUBY DO REGULACJI OGRANICZNIKÓW KRA
COWYCH ZNAJDUJ� SI� W DOLNEJ CZ�CI EKRANU, A NIE PO PRAWEJ CZY LEWEJ 
JEGO STRONIE. NIE REGULOWA� OGRANICZNIKÓW KRA
COWYCH KIEDY PRZYCISK PODNOSZENIA LUB OPUSZCZANIA JEST 
AKTYWNY. 
OSTRZE�ENIE 
“GÓRNY OGRANICZNIK KRA
COWY MUSI BY� ZAWSZE USTAWIONY 2mm OD KASETY” patrz rysunek po lewej stronie. 
Ogranicznik kra�cowy wyregulowany jest w taki sposób, aby materiał projekcyjny pozostawał zawini�ty na rolce co najmniej na 1,5 obrotu, dla 
unikni�cia jego oderwania. Szczególnej uwagi wymaga regulacja ogranicznika wykonywana w celu rozwijania materiału projekcyjnego poza wymiar 
ustawiony fabrycznie. Rozwijanie mo	na ustawi� do 3 cm bez ryzyka uszkodzenia produktu. Niewła�ciwa regulacja ograniczników mo	e 
spowodowa�:  
-Oderwanie materiału projekcyjnego od rolki 
-Zwijanie materiału projekcyjnego w odwrotnym kierunku uszkadzaj�ce gładko�� powierzchni projekcyjnej i mechanizm zwijania.  
-Zniszczenie zgrzewu przy czarnej ramce, w dole (ekrany z ramk�). 
-Przeci�	enie silnika z mo	liwym uszkodzeniem oraz uruchomienie oporu termicznego znajduj�cego si� w silniku. 
-Nadmierne zawini�cie systemu tarowania ograniczników kra�cowych i w konsekwencji zniszczenie cz��ci mechanicznej.   
GWARANCJA 
Przypomina si� operatorom, 	e w przypadku naruszenia plomb zabezpieczaj�cych i uszkodze� spowodowanych bł�dn� regulacj�, wszelkie naprawy 
wykonywane b�d� poza gwarancj�. 
 

EKRANY W WERSJI Z ELEKTRYCZNYM NAP�DEM WYSUWU Z WBUDOWANYM STEROWANIEM RADIOWYM 
Opis techniczny: 
Napi�cie: 230V 
Cz�stotliwo��: ~Hz50 
Moc: 120W 
Moment obrotowy: 8Nm 
Pr�dko��: 17Rpm 
Maksymalna liczba cykli: 2 
Długo�� przewodu: 3m  
Wytrzymało�� mechaniczna:  
zgodnie z norm� EN14202 
Temperatura pracy: 
od –20 do +55 °C 
Cz�stotliwo��: 433.92 MHz 
Zasi�g nadajnika: 150m 
 

 
 

RYS. 5 

 
 
 

 

PODŁ�CZENIE ELEKTRYCZNE: Okablowanie elektryczne musi respektowa� obowi�zuj�ce normy CEI. Norma CEI EN 
60335-1 przewiduje w sieci zasilania istnienie wielobiegunowego urz�dzenia rozł�czaj�cego, o szeroko�ci otwarcia styków 
co najmniej 3 mm. Uruchamianie wykonywane jest za pomoc� pilota na fale radiowe dostarczanego w standardzie. 
Post�powa� według wskazówek schematu poł�cze� na rys. 5.  
 
UWAGA: Wła�ciwe wykonanie poł�cze� elektrycznych, zgodnie ze sztuk� i w zachowaniu obowi�zuj�cych norm prawnych, 
jest istotne dla zabezpieczenia przed wypadkami oraz wła�ciwego i niezmiennego działania ekranu. 
Przed wykonaniem jakichkolwiek czynno�ci w instalacji elektrycznej, upewni� si�, 	e napi�cie zostało odł�czone. 
Silnik ekranów wyposa	onych w kaset� umieszczony jest po prawej stronie ekranu patrz�c od jego frontu (na zamówienie 
mo	liwe jest umieszczenie silnika po stronie lewej). 

REGULACJA OGRANICZNIKÓW KRA�COWYCH W EKRANACH W WERSJI ZE STEROWANIEM RADIOWYM 

 
 

 
 

 
 

 
UWAGA PRZECZYTA PRZED WYKONANIEM REGULACJI 
Regulacje opisane poni	ej powinny by� wykonywane jedynie przez upowa	niony i specjalistyczny personel. Post�powanie niezgodne z opisanymi 
procedurami spowodowa� mo	e uszkodzenie produktu, nie uznawane w ramach gwarancji.  
OSTRZE�ENIE 
“GÓRNY OGRANICZNIK KRA
COWY MUSI BY� ZAWSZE USTAWIONY 2mm OD KASETY” patrz rysunek po lewej stronie. 
Ogranicznik kra�cowy wyregulowany jest w taki sposób, aby materiał projekcyjny pozostawał zawini�ty na rolce co najmniej na 1,5 obrotu, dla 
unikni�cia jego oderwania. Szczególnej uwagi wymaga regulacja ogranicznika wykonywana w celu rozwijania materiału projekcyjnego poza wymiar 
ustawiony fabrycznie. Rozwijanie mo	na ustawi� do 3 cm bez ryzyka uszkodzenia produktu. Niewła�ciwa regulacja ograniczników mo	e 
spowodowa�:  
 



 
 
 
 
 
 
 

 
- Oderwanie materiału projekcyjnego od rolki 
-Zwijanie materiału projekcyjnego w odwrotnym kierunku, z jednoczesnym uszkodzeniem gładko�ci powierzchni projekcyjnej i mechanizmu zwijania.  
-Zniszczenie zgrzewu przy czarnej ramce, w dole (ekrany z ramk�). 
-Przeci�	enie silnika z mo	liwym uszkodzeniem oraz uruchomienie oporu termicznego znajduj�cego si� w silniku. 
-Nadmierne zawini�cie systemu tarowania ograniczników kra�cowych i w konsekwencji zniszczenie cz��ci mechanicznej.   
GWARANCJA 
Przypomina si� operatorom, 	e w przypadku naruszenia plomb zabezpieczaj�cych i uszkodze� spowodowanych bł�dn� regulacj�, wszelkie naprawy 
wykonywane b�d� poza gwarancj�. 

ZAPAMI�TA W EKRANIE “PIERWSZY” NADAJNIK 
Uwaga! - NIE wykonywa
 tej procedury je�li w ekranie s� ju	 zapami�tane nadajniki. 
01. Poda� zasilanie elektryczne do ekranu: silnik wykona 2 DŁUGIE impulsy (= 	aden nadajnik nie jest jeszcze zapami�tany). 
02. (W ci�gu kolejnych 5 sekund) Przytrzyma� przez około 3 sekundy naci�ni�ty przycisk � nadajnika i zwolni� go nie wcze�niej ni	 silnik 
wykona pierwszy z 3 impulsów DŁUGICH (= zapami�tanie wykonane). 
Uwaga! – Na koniec tej fazy programowania kierunek obrotów silnika przy podnoszeniu i opuszczaniu nie jest jeszcze przypisany do przycisków � i � 
nadajnika. To przypisanie nast�pi automatycznie podczas wykonywanie jednej z trzech procedur programowania poło	e� kra�cowych “0” i “1” (zobacz 
KROK 5). 
 
ZAPROGRAMOWA POŁO�ENIA KRA�COWE dolne “0” i górne “1” 
01. Przytrzyma� wci�ni�ty przycisk � (lub � ) nadajnika, dopóki 	aluzja nie osi�gnie wymaganego przez u	ytkownika poło	enia “0”; nast�pnie zwolni� przycisk. 
UWAGA!!!! Pozycja ”0” jest poprawna kiedy obci�	nik ekranu znajduje si� około 2 mm od obudowy ekranu. 
02. Przytrzyma� wci�ni�ty przycisk � , dopóki silnik nie wykona 1 DRGANIA; wówczas zwolni� przycisk. 
03. Przytrzyma� ponownie wci�ni�ty przycisk � (około 5 sekund), dopóki silnik nie wykona 4 KRÓTKICH impulsów; nast�pnie zwolni� przycisk. 
04. Przytrzyma� wci�ni�ty przycisk � , dopóki silnik nie wykona 2 DŁUGICH impulsów (= poło	enie “0” zostaje zapami�tane); nast�pnie zwolni� przycisk. 
05. Przytrzyma� wci�ni�ty przycisk � (lub � ), dopóki 	aluzja nie osi�gnie wymaganego przez u	ytkownika poło	enia “1”; nast�pnie zwolni� przycisk. 
06. Przytrzyma� wci�ni�ty przycisk �, dopóki silnik nie wykona 1 DRGANIA; wówczas zwolni� przycisk. 
07. Przytrzyma� ponownie wci�ni�ty przycisk � (około 5 sekund), dopóki silnik nie wykona 4 KRÓTKICH impulsów; nast�pnie zwolni� przycisk. 
08. Przytrzyma� wci�ni�ty przycisk � , dopóki silnik nie wykona 2 DŁUGICH impulsów (= poło	enie “1” zostaje zapami�tane); nast�pnie zwolni� przycisk. 
Uwaga - Po tej czynno�ci programowania naci�ni�cie przycisk � nadajnika b�dzie realizowa� manewr podnoszenia 	aluzji, natomiast przycisk � – manewr 
opuszczania. Podczas wykonywania ka	dego manewru 	aluzja b�dzie zatrzymywa� si� w pobli	u zaprogramowanych poło	e� “0” i “1”. 
 
PRZESUNI�CIE POŁO�ENIA KRA�COWEGO dolny “1” 
01. Przytrzyma� wci�ni�ty przycisk � (około 5 sekund), dopóki silnik nie wykona 1 DRGANIA; nast�pnie zwolni� przycisk. 
02. Przytrzyma� wci�ni�te równocze�nie przyciski � i �(około 5 sekund), dopóki silnik nie rozpocznie automatycznie ruchu 	aluzji, przemieszczaj�c j� do poło	enia “1”; 
nast�pnie zwolni� przyciski. 
03. (w ci�gu 4 kolejnych sekund) Wykorzysta� przyciski � i � , aby ustawi� 	aluzj� w nowym 	�danym poło	eniu “1”. 
04. (w ci�gu 4 kolejnych sekund) Przytrzyma� wci�ni�te równocze�nie przyciski � i �, dopóki silnik nie wykona 2 DŁUGICH impulsów (= nowe poło	enie “1” 
zapami�tane); nast�pnie zwolni� przyciski. 
 
SKASOWANIE NADAJNIKÓW Z PAMI�CI 
Uwaga! - niniejsza procedura kasuje z pami�ci ekranu wszystkie kody zapami�tanych nadajników. Procedura mo	e by
 wykonana zarówno z nadajnikiem 
zapami�tanym jak i z nie zapami�tanym. 
Je�li nadajnik jest zapami�tany, nale	y post�powa� w sposób nast�puj�cy: 
01. Przytrzyma� wci�ni�ty przycisk � (około 5 sekund), dopóki silnik nie wykona 1 DRGANIA; nast�pnie zwolni� przycisk. 
02. Przytrzyma� wci�ni�ty przycisk � dopóki silnik nie wykona 3 DŁUGICH impulsów; nast�pnie zwolni� przycisk dokładnie podczas trzeciego impulsu. 
03. Przytrzyma� wci�ni�ty przycisk � (około 5 sekund), dopóki silnik nie wykona 3 DŁUGICH impulsów; nast�pnie zwolni� przycisk dokładnie podczas trzeciego impulsu. 
04. Przytrzyma� wci�ni�ty przycisk � dopóki silnik nie wykona 3 DŁUGICH impulsów; nast�pnie zwolni� przycisk dokładnie podczas trzeciego impulsu. 
Po kilku sekundach silnik wykona 5 DŁUGICH impulsów (= wszystkie nadajniki skasowane). 
 
Je�li nadajnik jest nie zapami�tany, nale	y post�powa� w sposób nast�puj�cy: 
A. Odł�czy� zasilanie elektryczne (je�li jest podł�czone) i podł�czy� ponownie silnik rurowy do zasilania. W ci�gu 60 kolejnych sekund przytrzyma� 
wci�ni�ty przycisk � (około 5 sekund), dopóki silnik nie wykona 1 DRGANIA; nast�pnie zwolni� przycisk. 
B. (w ci�gu 5 kolejnych sekund) Odł�czy� zasilanie elektryczne. 
C. Ponownie poda� zasilanie elektryczne na silnik: po uruchomieniu pozostaje do dyspozycji 60 sekund na wykonanie poprzedniej procedury od punktu 01 do punktu 
04. 
 

ROZWI�ZYWANIE PROBLEMÓW 
 
AWARIA MO�LIWE PRZYCZYNY ROZWI�ZANIE 
Ekran nie otwiera si� i nie zamyka Brak podł�czenia do �ródła zasilania Skontrolowa� poł�czenie elektryczne 
Ekran nie otwiera si� i nie zamyka Przegrzanie silnika  Pozostawi� do ostygni�cia na około 10 min 
Ekran porusza si� tylko w jednym kierunku Brak poł�czenia jednego z przewodów zasilania Sprawdzi� poł�czenie z przeł�cznikiem 
Ekran po opuszczeniu nie podnosi si� Ogranicznik kra�cowy został wyregulowany w 

niewła�ciwy sposób  
Skontaktowa� si� ze sprzedawc� lub serwisem 
technicznym 

Ekran R.I. (z wbudowanym bezprzewodowym 
sterowaniem radiowym) nie porusza si� 

Rozładowane baterie w pilocie zdalnego 
sterowania 

Wymieni� baterie 

 
USUWANIE ZU�YTEGO PRODUKTU

 

 
 

Podobnie jak w przypadku czynno�ci instalacyjnych, równie	 czynno�ci wykonywane na zako�czenie pracy tego produktu przy jego usuwaniu 
powinny by� zrealizowane przez wyspecjalizowany personel. 
Produkt skonstruowany został z ró	nych materiałów: niektóre z nich mog� zosta� poddane recyklingowi, inne musz� by� usuni�te. Nale	y 
zasi�gn�� informacji o sposobach recyklingu oraz usuwania odpadów, przewidzianych przez prawo obowi�zuj�ce w danym kraju i dla danej 
kategorii produktu. 
Zabronione jest usuwanie produktu do domowych odpadów, co pokazuje symbol zamieszczony obok. Nale	y wi�c segregowa� odpady przy 
usuwaniu produktu, zgodnie z metodami przewidzianymi przez prawo obowi�zuj�ce w danym kraju albo przekaza� produkt sprzedawcy w 
momencie zakupu nowego. 
Uwaga: miejscowe regulacje prawne mog� przewidywa� powa	ne sankcje w wypadku usuwania produktu w sposób zakazany prawem. 
 

GWARANCJA EKRANÓW 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ekrany posiadaj� gwarancj� na okres 24 miesi�cy dla materiałów projekcyjnych plus 12 miesi�cy na cz��ci mechaniczne i konstrukcyjne, oraz 60 
miesi�cy dla silników u	ywanych do poszczególnych produktów.  
Wa	no�� gwarancji rozpoczyna swój bieg od daty zakupu przez klienta finalnego. Data taka musi by� po�wiadczona wła�ciwym dokumentem 
zakupu w chwili 	�dania naprawy lub wymiany.  
Gwarancja obejmuje uszkodzenia i wadliwe działanie, wynikaj�ce z normalnego u	ytkowania produktu oraz bezpłatn� wymian� cz��ci, które 
posiadaj� wady konstrukcyjne, usługa obejmuje odbiór/dostaw� poczt� kuriersk� na koszt producenta (jedynie w przypadku gwarancji we Włoszech 
i w Polsce). 
Gwarancja traci swoj� wa	no�� w wypadku niewła�ciwego u	ytkowania i instalacji, naruszenia lub naprawy ze strony osób do tego 
nieupowa	nionych przez producenta, albo z powodu naruszenia zabezpiecze� regulacji ograniczników kra�cowych, jakie mog� by� wykonywane 
jedynie przez techników lub personel wyspecjalizowany. Z gwarancji wył�czone s� cz��ci, które wykazuj� normalne zu	ycie lub zu	ycie 
spowodowane warunkami klimatycznymi lub �rodowiskowymi. Gwarancja nie obejmuje towaru uszkodzonego w transporcie lub w trakcie 
przenoszenia. 
Z tego powodu uprasza si� o dokładn� kontrol� produktu podczas jego odbioru. 
Ekrany przesłane do naprawy nie zostan� przyj�te bez uzgodnionego upowa	nienia (RMA) ze strony producenta i bez oryginalnego opakowania. 
Producent zastrzega sobie prawo do sprawdzenia danych potwierdzaj�cych wa	no�� gwarancji.

 



 
 
 
 

FIG. 6            BLOCCO INFERIORE / LOWER STOP / STOP INFERIEUR MINDERWERTIGER STOP / STOP INFERIOR / DOLNY STOP 
 
 
 

 

 

 
FIG. 6               BLOCCO SUPERIORE / UPPER STOP /STOP SUPERIEUR UBERIEGENER STOP / STOP SUPERIOR / GÓRNY STOP 

 

 

 

  
 
 

              
 

          

Fig. 4 

Fig. 5 




