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Nap´dy ˝aluzyjne JA-dk
Nap´dy ˝aluzyjne JA Soft
Nap´dy ˝aluzyjne JA Soft Uno

Po wbudowaniu ˝aluzji tà instrukcj´ regulacji
nale˝y elektrykowi przymocowaç do kabla.

Instrukcja monta˝u
Monta˝ w∏àcznika grzybkowego, "wersja prawa"
Zdjàç nalepk´ z podstawki obudowy wy∏àcznika kraƒcowego i
w∏àcznik grzybkowy z ko∏pakiem pomaraƒczowym lub czarnym
wetknàç w otwory i zamocowaç tak, aby pomaraƒczowy lub czarny
przycisk wskazywa∏ pozycj´ w gór´ na przycisku ustawczym.
Prosimy sprawdziç dzia∏anie w∏àcznika grzybkowego. Nieprawid∏owy monta˝ mo˝e prowadziç do uszkodzeƒ.
JeÊli d∏ugoÊç wy∏àcznika
grzybkowego jest niewystarczajàca,
to mo˝na go przed∏u˝aç co 10 mm
stosujàc przed∏u˝k´ (nr artyku∏u
16 101.4501) (Maksymalnie mo˝na
stosowaç trzy przed∏u˝ki).
Wprowadziç grot Êrubokr´tu
p∏askiego do rowka pomaraƒczowej
Zdejmowana nalepka
zaÊlepki i podwa˝yç zaÊlepk´
poprzez nacisk na grot do Êrodka grzybka i wyjàç zaÊlepk´.
Wsadziç przed∏u˝k´, przymocowaç i ponownie za∏o˝yç zaÊlepk´.
Instrukcja do nap´du JA Soft Uno
Nap´d powinien byç w∏àczany jedynie przez w∏àcznik
grzybkowy.
Nap´d JA Soft Uno nie posiada pomaraƒczowego przycisku
ustawczego. Nale˝y wi´c zwracaç uwag´ na coÊ innego.
– Dopuszczalna jedynie prawa wersja wbudowania.
– Wolno stosowaç wy∏àcznie pomaraƒczowe w∏àczniki
grzybkowe. „Monta˝ wy∏àcznika grzybkowego w wersji lewej"
odpada.
– Wy∏àczanie kraƒcowe górne tylko poprzez w∏àcznik
grzybkowy. „Ustawianie górnego punktu kraƒcowego" odpada.
Monta˝ w∏àcznika grzybkowego, "wersja lewa". (opcjonalnie)
W przypadku w∏àcznika grzybkowego w wersji
lewej dla nap´du JA obowiàzkowo zmienia si´
przyporzàdkowanie mikrostycznika we wn´trzu
obudowy wy∏àcznika kraƒcowego w kierunku ruchu
w gór´ i w dó∏.
Nale˝y w takim przypadku stosowaç w∏àczniki
grzybkowe z bia∏y przyciskiem
(nr artyku∏u 26 200.1101).
Ten w∏àcznik grzybkowy nale˝y wetknàç i umocowaç w otwory
obudowy wy∏àcznika kraƒcowego w ten sposób, ˝e "bia∏y" trzpieƒ
przycisku jest po stronie "bia∏ego" prze∏àcznika ustawczego. Nale˝y
przykleiç informacj´ o kierunku L na stronie czo∏owej przycisku.
Monta˝ sprz´g∏a QuickSnap dla nap´du JA
1. Ustawiç sprz´g∏o ukoÊnie. Nale˝y tu zwracaç uwag´ na
ustawienie sprz´g∏o- wa∏ek. Spr´˝yna zaciskowa powinna
prowadziç wa∏ek szeÊciokàtny na górnej powierzchni.
2. Nasunàç dalej sprz´g∏o, a˝ nastàpi ich s∏yszalne zamocowanie
poprzez klikni´cie.
3. Je˝eli rowek ma zostaç zakryty przez pierÊcieƒ ∏o˝yska lub
zapadki mo˝na wa∏ek szeÊciokàtny nieco cofnàç, a˝ spr´˝yna
wskoczy na swoje miejsce.
4. Poprzez pociàgni´cia w jednà i drugà stron´ sprawdziç, czy
sprz´g∏o zosta∏o pewnie osadzone.
Demonta˝ sprz´g∏a QuickSnap dla nap´du JA
Nie zdejmowaç sprz´g∏a zbyt gwa∏townie.
1. PodnieÊç spr´˝yn´ mocujàcà sprz´g∏a silnika na wa∏ku za
pomocà precyzyjnego Êrubokr´tu.
2. Zdjàç sprz´g∏o.

Monta˝ w listw´ g∏owicy
Instrukcja monta˝u:
• Wmontowaç nap´d bez u˝ycia si∏y,
w prawid∏owej pozycji (w∏àcznik
grzybkowy na dó∏) w g∏owic´ ˝aluzji
równo z p∏aszczyznà wa∏ka.
• Niedopuszczalne sà jakiekolwiek uderzenia
w nap´d, wa∏ek lub sprz´g∏o.
Amortyzatory
• WysokoÊç walka nap´du wynosi 27,5 mm.
Âruba wpuszczana z
naciçiem krzy˝owym H nr 3
Amortyzatory dla ró˝nych wysokoÊci osi
i obudów ∏o˝yska - patrz osprz´t nap´dów ˝aluzyjnych JA.
• Nale˝y uwa˝aç, aby na wa∏ku nie wyst´powa∏y obcià˝enia
promieniowe.
• Wykonaç przy∏àcze elektryczne wraz z kablem monta˝owym (numer artyku∏u 23 246.0001) oraz skontrolowaç kierunek obrotów zgodnie z oznakowaniem
podanym na stronie czo∏owej obudowy. Dojechaç
ponownie do dolnego punktu kraƒcowego poprzez
wciÊni´cie przycisku w dó∏.
• Wykonaç po∏àczenie nap´du z wa∏kiem.
Wskazówka:
• Odnosi si´ jedynie do prawej wersji zamontowania
• W przypadku lewej wersji wbudowania przyporzàdkowanie
kolorów jest dok∏adnie odwrotne.
Instrukcja ustawieƒ
Nap´dy ˝aluzyjne w stanie dostawy majà wyregulowany dolny
punkt kraƒcowy.
Przycisk 1
Po∏àczyç kabel z nap´dem ˝aluzji.
Przycisk 2
Ustawienie górnego punktu kraƒcowego:
• PodnieÊç ˝aluzj´ do góry przez wciÊni´cie
odpowiedniego przycisku.
• Podczas podnoszenia wcisnàç pomaraƒczowy
przycisk i trzymaç go minimum przez 5 sekund.
(przycisk zostaje zablokowany).

Wskazówka
Nastàpiç to musi najpóêniej na 0,5 metra przed osiàgni´ciem
punktu kraƒcowego. Po wciÊni´ciu przycisku regulacyjnego
przycisk pomaraƒczowy musi pozostaç zablokowany.
• Za pomocà kabla monta˝owego
wypozycjonowaç dok∏adnie górny punkt
kraƒcowy. (Dok∏adna regulacja za pomocà
najazdu impulsowego przy kablu monta˝owym).
• Poprzez zmian´ kierunku ruchu
W∏àcznik
przycisk ustawczy b´dzie ustawiony
grzybkowy
Przycisk ustawczy
Przycisk
automatycznie i w ten sposób
ustawczy
(pomaraƒczowy)
wyregulowany zostanie punkt górny.
(bialy) w dól w gór´
Ustawienie dolnego punktu kraƒcowego:
Ustawianie dolnego punktu kraƒcowego z regu∏y nie jest koniczne,
gdy˝ nap´dy ˝aluzyjne majà wykonanà regulacj´ fabrycznà.
JeÊli jednak jest to konieczne ustawianie takie wykonuje si´
analogicznie jak ustawienia górnego punktu kraƒcowego.
• OpuÊciç ˝aluzj´ naciskajàc odpowiedni przycisk.
• JednoczeÊnie wcisnàç bia∏y przycisk i przytrzymaç go minimum
przez 5 sekund przyciÊni´ty.
Wskazówka
Nastàpiç to musi najpóêniej na 0,5 metra przed osiàgni´ciem
punktu kraƒcowego. Po wciÊni´ciu przycisku regulacyjnego
przycisk pomaraƒczowy musi pozostaç zablokowany.
• Za pomocà kabla monta˝owego wypozycjonowaç dok∏adnie
dolny punkt kraƒcowy. (Dok∏adna regulacja za pomocà najazdu
impulsowego przy kablu monta˝owym).
• Poprzez zmian´ kierunku ruchu przycisk ustawczy b´dzie ustawiony
automatycznie i w ten sposób wyregulowany zostanie punkt dolny.
Korekta ustawienia:
JeÊli jakiÊ punkt nie zosta∏ dok∏adnie ustawiony lub poprzez zmienione
warunki zwijania punkt kraƒcowy si´ przestawi∏, to ustawienie po∏o˝eƒ
kraƒcowych nale˝y wykonaç wed∏ug opisów w powy˝szych punktach.
Za pomocà kabla monta˝owego ˝aluzj´ nale˝y cofnàç w odleg∏oÊci
ok. 0,5 od ˝àdanego ustawienia.
Zakres wy∏àcznika kraƒcowego wynosi 85 obrotów osi.
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Stosowaç jedynie 
ryglowane prze∏àcznik
i lub przyciski 
˝aluzyjne!
Sieç 230 V / 50 Hz

Prze∏àczniki, przyciski (w∏àczniki Êwietlne) lub styczniki,
które majà mo˝liwoÊç jednoczesnego za∏àczania i
wy∏àczania nie powinny byç stosowane.
W przypadku zmiany kierunku obrotów nap´d musi
pozostaç ok. 0,5 sekund bez dop∏ywu pràdu.

Uwaga!
Nigdy nie pod∏àczaç równolegle dwóch lub
wi´cej nap´dów! Ze wzgl´du na pojawiajàce
si´ napi´cia indukcyjne wsteczne mo˝e
dojÊç do uszkodzenia wy∏àczników
kraƒcowych.

Termostat
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Monta˝
– Naped musi byc tak umocowany, zeby nie stwarzal zagrozenia dla
ludzi.
– Przed zainstalowaniem napedu nalezy usunac wszystkie zbedne
przewody i urzadzenia, które nie sa wymagane do jego pracy.
– Podczas instalacji, eksploatacji urzadzenia lub prac przy nim musi
istniec mozliwosc odlaczenia wszystkich biegunów od sieci (wtyk
typu Hirschmann i zlacze typu Hirschmann lub dwubiegunowy
wylacznik z min. 3 mm otworami stykowymi albo wylacznikami
glównymi rozlaczajacymi wszystkie bieguny).
– JeÊli nap´d jest sterowany za pomocà wy∏àcznika z ustawieniem
wst´pnym WY¸ÑCZONE, czujnik nale˝y umieÊciç na wysokoÊci
pow. 1,50 m i oddzieliç go od cz´Êci ruchomych.
Zakres ruchu urzàdzenia musi byç widoczny w trakcie pracy.
– Ruchome czesci w napedzie, usytuowane ponizej 2,5 m, musza byc
zabezpieczone.
– W przypadku napedów nie wyposazonych w elementy napedzane
obliczony moment obrotowy i obliczony okres pracy napedu musza
byc zgodne z wlasciwosciami napedzanych elementów.
Prosimy zwrócic uwage na dane techniczne na tabliczce
identyfikacyjnej.
– Nap´dy do ˝aluzji
• odpowiadajà wymaganiom normy DIN EN 60335 (VDE 0700) oraz
posiadajà „Zabezpieczenie przed rozbryzgami wody“
• posiadajà certyfikat zgodny z normami DIN EN 55014 (VDE 0875),
DIN EN 61000 (VDE 0838) oraz znak VDE EMV.
Przy∏àczenie 2 lub wi´cej prze∏àczników mo˝liwe jest tylko przy
u˝yciu
• sterownika centralnego lub zdecentralizowanego lub
• za pomocà wielobiegunowego blokujàcego prze∏àcznika (w tym
celu nale˝y zamówiç broszury dot. sterowników).
– Przewody sieciowe nap´dów dostosowanach do monta˝u na
wolnym powietrzu – przewód z czarnym p∏aszczem gumowym
H05RR-F (oznaczenie 60245 IEC 53) – mo˝na zast´powaç
wy∏àcznie przewodami takiego samego rodzaju, dostarczonymi
przez producenta nap´dów.
– W przypadku nieprawid∏owego przy∏àcza elektrycznego, niew∏aÊciwego monta˝u oraz êle wykonanej naprawy oraz zmianach i
przeróbkach wykonanych nie przez autoryzowane punkty serwisowe
gwarancja wygasa!
– Nap´d wolno wbudowywaç jedynie tak, aby nie by∏ bezpoÊrednio
nara˝ony na czynniki atmosferyczne.
– Prosimy przestrzegaç danych technicznych silnika.
– Prosimy utrzymywaç sterowanie i pilota sterujàcego z dala od dzieci.
– W przypadku wbudowania nap´dów JA do instalacji, urzàdzeƒ lub
maszyny nast´pny monter musi zapewniç, ˝e dotrzymane zostanà
wymogi zabezpieczenia przeciwzak∏óceniowego.
– Instalacj´ nale˝y kontrolowaç regularnie pod wzgl´dem jej zu˝ycia i
ewentualnych uszkodzeƒ.
– Nap´du nie wolno wbudowywaç w otoczeniu zagro˝onym wybuchem
oraz w urzàdzenia ruchome (np. pojazdy).

Termostat



Grozba zranienia przez porazenie pradem.
Przylacza do sieci 230 V musza byc wykonane przez specjaliste
posiadajacego odpowiednie uprawnienia.
Podczas przylaczania nalezy przestrzegac przepisów miejscowego
zakladu energetycznego oraz zawartych w VDE 0100 przepisów
dotyczacych mokrych pomieszczen.
Stosowac tylko niezmienione, oryginalne czesci elektryczne.
Nap´d mo˝e byç stosowany jedynie ˝aluzji wewn´trznych lub
zewn´trznych.
Zastosowanie do innych celów jedynie po uzgodnieniu z producentem!
Nie dopuszczac ludzi w poblize urzadzenia, dopóki nie nastapi jego
zatrzymanie.
Przed wykonywaniem robót w obr´bie urzàdzenia (konserwacja, mycie
okien) nale˝y je od∏àczyç od zasilania.

1 nap´d ˝aluzyjny

˝ó∏ty/zielony

Uwaga!

Przyk∏ad przy∏àcza



Wazne wskazówki dotyczace bezpieczenstwa!
Prosimy stosowac sie do nastepujacych instrukcji.

PE

Uwaga!
Nieprawid∏owe
przy∏àcze

Instrukcje nalezy zachowac!
Telefon (0 70 25) 13-01
Telefax (0 70 25) 13-212
info@elero.de
www.elero.com

16 802.3902
Zastrzega si´ dokonanie zmian technicznych
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