
Nap´d do rolet i markiz VariEco/B-868

Monta˝

Nale˝y przestrzegaç nast´pujàcych wskazówek  monta˝u.

–  Nap´d nale˝y zamocowaç w taki sposób, aby nie
 stanowi∏ on zagro˝enia dla osób.

–  Przed rozpocz´ciem instalacji nale˝y usunàç wszystkie
niepotrzebne przewody i elementy, które sà zb´dne do
prawid∏owego funkcjonowania urzàdzenia.

–  Podczas monta˝u, u˝ytkowania jak równie˝ podczas
prac konserwacyjnych wykonywanych na instalacji
przeciws∏onecznej musi byç zapewniona mo˝liwoÊç
od∏àczenia wszystkich biegunów od sieci (wtyczka i
adapter Hirschmann lub  dwubiegunowy prze∏àcznik o
minimalnym  rozwarciu styków 3 mm albo te˝
 prze∏àcznik g∏ówny pod∏àczony do wszystkich
 biegunów).

–  Je˝eli nap´d sterowany jest przy pomocy  prze∏àcznika
z pierwotnym ustawieniem OFF 
(bez podtrzymania), nale˝y zamontowaç  prze∏àcznik
na wysokoÊci co najmniej 1,5 m, w bezpiecznej
odleg∏oÊci od ruchomych cz´Êci.
Zakres ruchu urzàdzeƒ musi znajdowaç si´ w zasi´gu
wzroku.

–  Ruchome cz´Êci nap´du, znajdujàce si´ poni˝ej 
2,5 m wysokoÊci, muszà byç os∏oni´te.

–  Wymagany moment obrotowy oraz wymagany czas
pracy musi zgadzaç si´ z w∏aÊciwoÊciami
 nap´dzanego produktu. 

–  Nale˝y zastosowaç si´ do danych technicznych na
tabliczce znamionowej.

–  Nale˝y zwróciç uwag´ na to, ˝e w przypadku w/w
nap´du (nap´d rurowy M i L) najmniejsza wewn´trzna
Êrednica rury wynosi 46 mm i 56 mm.

–  Nale˝y zamontowaç nap´d w taki sposób, aby nie by∏
wystawiony na dzia∏anie deszczu.

–  Nie montowaç nap´dów w miejscu zagro˝onym
 eksplozjami oraz w ruchomych obiektach 
(np. w pojazdach).

–  Nie dopuszczaç dzieci do sterowników i zdalnych
sterowaƒ.

Uwaga!
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Nale˝y zachowaç niniejszà instrukcj́

Po zakoƒczeniu monta˝u nale˝y przymocowaç
niniejszà instrukcj́  na kablu.

Funkcje urzàdzenia:

• Nap´d z wy∏àcznikiem kraƒcowym wrzecionowym oraz z
 odbiornikem radiowym.

• Uruchomienie nap´du za pomocà kabla monta˝owego lub
 pilota.

Wyjmowanie wtyczki urzàdzenia 

Niebezpieczeƒstwo pora˝enia 
pràdem.

Gdy wtyczka urzàdzenia jest 
od∏àczona, przewód zasilania 
nap´du musi byç od∏àczony 
od napi´cia.

Wyjmowanie wtyczki

Od∏àczyç zasilanie nap´du. 
1. Za pomocà Êrubokr´ta nale˝y docisnàç blokad´ wtyczki do

 przewodu. 
2. Wyjàç wtyczk´.

Wk∏adanie wtyczki

3. W∏o˝yç wtyczk´ przy od∏àczonym napi´ciu, a˝ zaskoczy blokada.

Stan przy 
dostawie
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Wk∏adanie
 wtyczki

Wyjmowanie
 wtyczki
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Uwaga!
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Przestrzegaç przed monta˝em:

• Kraƒcówka nie mo˝e byç nastawiona na mechaniczny odbój.

• Nap´d funkcjonuje prawid∏owo dopiero po jego zamontowaniu.

• Monta˝ nale˝y przeprowadzaç przy od∏àczonym napi´ciu.

• Nie wk∏adaç wtyczki nap´du podczas gdy jest pod∏àczone
napi´cie.

• Os∏ona musi byç przymocowana do wa∏u nawojowego.

• Nie wierciç dziur w pobli˝u nap´du rurowego!

• Mi´dzy rurà profilowanà a rurà nap´du musi byç zachowany
odpowiedni odst´p.

Optymalne wykorzystanie sygna∏u radiowego

•  Nie zginaç anteny.

•  Nie skracaç ani nie przed∏u˝aç anteny.

•  W razie z∏ej jakoÊci odbioru zmieniç po∏o˝enie anteny.

•  W miar´ mo˝liwoÊci poprowadziç anten´, nie os∏aniajàc jej. 

•  Minimalny odst´p mi´dzy dwoma nap´dami radiowymi musi
wynosiç co najmniej 15 cm.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

• Urzàdzeƒ obs∏ugiwanych falami radiowymi nie wolno u˝ywaç 
w pobli˝u miejsc ze zwi´kszonym wspó∏czynnikiem zak∏óceƒ.
(np. szpitale, lotniska) . . . . .).

• Obs∏ugiwanie falami radiowymi dopuszczalne jest tylko w
 przypadku urzàdzeƒ, w których usterka wyst´pujàca w pilocie lub
nadajniku Êciennym nie b´dzie stanowiç zagro˝enia dla osób,
zwierzàt i przedmiotów lub gdy ryzyko wystàpienia usterek b´dzie
zniwelowane przez inne urzàdzenia zabezpieczajàce.

• U˝ytkownik nie jest zabezpieczony przed zak∏óceniami ze
strony radiowych urzàdzeƒ sygnalizacyjnych i krotnic 
(np. równie˝ ze strony urzàdzeƒ na fale radiowe), które
 u˝ytkowane sà zgodnie z przepisami na jednakowej
 cz´stotliwoÊci.

• Odbiorniki radiowe mo˝na ∏àczyç wy∏àcznie z urzàdzeniami
dopuszczonymi do u˝ytkowania przez producenta.

Instrukcja pobrana ze sklepu www.ekocentrum24.pl

http://www.ekocentrum24.pl


Monta˝ i uruchomienie

Wskazówka: Maksymalny zakres kraƒcówek wynosi 
35 obrotów osi.

Do ustawiania kraƒcówki nale˝y u˝ywaç
 za∏àczonego przyrzàdu do ustawiania.

Przyrzàd do ustawiania

Przyrzàd 
do ustawiania 
13 116.3801

Wskazówka: Wy∏àcznik kraƒcowy dzia∏a tylko wtedy, gdy
nap´d jest wmontowany w wa∏ nawojowy.

Monta˝ wa∏u

Monta˝ do rury profilowanej

X1 Okràg∏e rury naciàç na 
brzegu po stronie 
nap´du 
(szerokoÊç 4 mm, 
d∏ugoÊç 6 mm)!

X2 Wsunàç nap´d 
(nie wbijaç) tak, aby klin 
zabierajàcy znalaz∏ si´ 
w wyci´ciu.

X3 Przykr´ciç lub przynitowaç sprz´g∏o (adapter)!

X4 Umocowaç rolet´ lub markiz´ na wale!
Je˝eli wa∏ nawojowy znajduje si´ w nieprawid∏owej 
pozycji, nale˝y wykonaç bieg w kierunku DÓ .̧

Zabezpieczyç ∏o˝ysko wspó∏pracujàce przed przesuni´ciami
osiowymi, przykr´cajàc lub przynitowujàc noÊnik osi.
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Przyporzàdkowanie przycisków ProLine
Pilot/nadajnik Êcienny

elero

Auto

LR03 (AAA) --

Przycisk 
GÓRA

Przycisk 
STOP

Przycisk 
DÓ¸

Przycisk 
GÓRA

Przycisk 
STOP

Przycisk 
DÓ¸

Przycisk programowania P
(ty∏ urzàdzenia)

Przycisk 
programowania P

Ty∏ nadajnika Êciennego

Niebezpieczeƒstwo pora˝enia pràdem.

Nie wierciç dziur w pobli˝u nap´du rurowego!
Uwaga!
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sieç

Przy∏àczenie dla kabla monta˝owego

(dopuszczalne tylko podczas uruchamiania lub ustawiania
 nap´du)

1.

Uruchomienie

sieç

2. W∏àczyç sieç.

Przy∏àczenie dla odbioru radiowego (tryb nadawnia)

3
2
1

3
2
1

2. W∏àczyç sieç.

2

elero

niebieski (przewód neutralny)  (1)
czarny  (2)
bràzowy  (3)
zielono-˝ó∏ty 

elero

niebieski (przewód neutralny)  (1)
czarny  (2)
bràzowy  (3)
zielono-˝ó∏ty 



Ustawianie pozycji kraƒcowych
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Kontrola pozycji kraƒcowych

Spowodowaç bieg nap´du w obydwu kierunkach, a˝ do
 momentu wy∏àczenia go przez kraƒcówk´.

- + 

- + 

Êruby regulacji
kraƒcówek

1. Wykonaç bieg nap´du w kierunku „dó∏“.

2. Przymocowaç zas∏on´ do wa∏u.

3. Nale˝y wcisnàç i przytrzymaç przycisk góra na kablu
 monta˝owym.

Ustawianie górnej pozycji kraƒcowej

(Ustawianie precyzyjne lub zmiana pozycji kraƒcowych)
Ustawianie dolnej pozycji kraƒcowej

(Ustawianie precyzyjne lub zmiana pozycji kraƒcowych)

4. Za pomocà przyrzàdu do ustawiania nale˝y przestawiç Êrub´
regulacji kraƒcówki GÓRA w kierunku + lub – a˝ do momentu
osiàgni´cia ˝àdanej pozycji kraƒcowej.
Jeden obrót Êruby regulacji kraƒcówek odpowiada ok. 60°
obrotu wa∏u nawojowego.

Êruby regulacji
kraƒcówek

1. Nale˝y wcisnàç i przytrzymaç przycisk DÓ¸ na kablu
 monta˝owym.

- + 

- + 

2. Za pomocà przyrzàdu do ustawiania nale˝y przestawiç Êrub´
regulacji kraƒcówki DÓ¸ w kierunku + lub – a˝ do momentu
osiàgni´cia ˝àdanej pozycji kraƒcowej.
Jeden obrót Êruby regulacji kraƒcówek odpowiada ok. 60°
obrotu wa∏u nawojowego.

Strza∏ki wskazujàce kierunek obrotu umo˝liwiajà przyporzàdko-
wanie Êrub do kraƒcówek z 4-milimetrowym gniazdem
 imbusowym do danego kierunku obrotu.

minus (–) = krótsza droga przebiegu
plus (+) = d∏u˝sza droga przebiegu

Strza∏ka wskazujàca kierunek ruchu

Przyrzàd do ustawiania

Przyrzàd do ustawiania

Strza∏ka wskazujàca
kierunek ruchu
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Programowanie nadajnika/programowanie dodatkowych nadajników

Zatrzymanie trybu programowania radiowego

Q patrz Instrukcja obs∏ugi nadajnika

Programowanie nadajnika

Warunek: Nap´d znajduje si´ w trybie radiowym.
Pozycje kraƒcowe zosta∏y uprzednio zaprogramowane.
W przypadku nieustawionych pozycji kraƒcowych
nale˝y odmontowaç zas∏on´ od wa∏u.

Po krótkiej przerwie w zasilaniu nap´d znajduje si´ przez 
5 minut w trybie programowania.

1. Wy∏àczyç i w∏àczyç sieç

Programowanie dodatkowych nadajników

Zaprogramowaç mo˝na maksymalnie 16 nadajników.

Aby zaprogramowaç dodatkowe nadajniki nale˝y rozpoczàç
programowanie nowego nadajnika przy punkcie 1.
lub

STOP

elero

elero

elero

3. Natychmiast po rozpocz´ciu si´ biegu do góry wcisnàç
 przycisk GÓRA.

4. Natychmiast po rozpocz´ciu si´ biegu do do∏u wcisnàç
 przycisk DÓ .̧
Nap´d zatrzymuje si´.
Nadajnik zosta∏ zaprogramowany.

LR03 (AAA) --

Auto

Auto

2. Wcisnàç przycisk programowania P na nadajniku.
Nap´d wykonuje przez 2 minuty bieg do góry i do do∏u.

STOP

elero

elero

elero

3. Natychmiast po rozpocz´ciu si´ biegu do góry wcisnàç
 przycisk GÓRA.

4. Natychmiast po rozpocz´ciu si´ biegu do do∏u wcisnàç przycisk
DÓ .̧
Nap´d zatrzymuje si´.
Nadajnik zosta∏ zaprogramowany.

LR03 (AAA) --

Auto

Auto

2. Nale˝y wcisnàç jednoczeÊnie:
przycisk GÓRA i DÓ¸ oraz przycisk programowania P na
zaprogramowanym nadajniku na min. 3 s.
Nap´d wykonuje przez 2 minuty bieg do góry i do do∏u.

Auto

min. 3 s.

Zaprogramowany nadajnik

nowy nadajnik

nowy nadajnik

+

1. Wy∏àczyç i w∏àczyç sieç

STOP

STOP

Kasowanie pojedynczych nadajników

Q patrz Instrukcja obs∏ugi sterownika

Kasowanie wszystkich nadajników

Q patrz Instrukcja obs∏ugi sterownika

STOP
STOP

STOP

STOP
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Wyszukiwanie usterek

Usterka Mo˝liwa przyczyna Naprawa

• Tryb programowania radiowego • B∏àd w przy∏àczeniu • Skontrolowaç przy∏àczenie
nie w∏àcza si´ • Nap´d nie jest pod∏àczony do zasilania • Skontrolowaç zasilanie

• Up∏ynà∏ czas reakcji (5 min.) • Od∏àczyç na krótko zasilanie
• Zadzia∏a∏ termostat • Poczekaç a˝ nap´d si´ och∏odzi 
• Nadajnik radiowy nie ma baterii • Skontrolowaç nadajnik radiowy 

(dioda musi Êwieciç))

• Nadajnik radiowy nie jest • Przycisk ruchu GÓRA/DÓ¸ zosta∏ • Ponownie wystartowaç tryg
programowany wciÊni´ty za póêno. Wziàç pod programowania radiowego

uwag´ czas reakcji (1 s).
• Nadajnik jest ju˝ zaprogramowany • Wcisnàç przycisk STOP

• Nap´d przesuwa zas∏on´ tylko • B∏àd w przy∏àczeniu • Skontrolowaç przy∏àczenie
w jednym kierunku 

• apàd nie jest wy∏àczany za • Zabierak kraƒcówki nie jest nap´dzany • Skorygowaç ustawienie i ustawiç kraƒcówki
pomocà kraƒcówek za pomocà Êrub regulacji kraƒcówek

• Nap´d nie reaguje • Pozycja kraƒcowa nie jest ustawiona • Ustawiç kraƒcówki

• Nap´d nie reaguje • B∏´dne przy∏àczenie • Skorygowaç przy∏àczenie
• Zadzia∏a∏ termostat • Poczekaç a˝ nap´d si´ och∏odzi

Wyszukiwanie usterek
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