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       OSTRZEŻENIE: 
Zaleca się uważne przeczytanie instrukcji przed rozpoczęciem instalacji. 
Nieprzestrzeganie niniejszych instrukcji, niewłaściwe użytkowanie lub niepoprawne podłączenie może 
mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo lub poprawne działanie urządzenia, a więc i całego systemu. 
Nie ponosimy odpowiedzialności za wadliwe działanie i/lub uszkodzenia spowodowane nieprzestrzega-
niem instrukcji.
Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania ulepszeń w produktach. 

        NINIEJSZA BROSZURA ADRESOWANA JEST WYŁĄCZNIE DO INSTALATORA
Instalacja powinna być przeprowadzona wyłącznie przez profesjonalnie wykwalifikowany personel zgod-
nie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi. 

PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE
W celu zapewnienia bezpieczeństwa operatora i zapobiegania uszkodzeniom komponentów podczas 
wykonywania podłączeń lub wkładania karty radioodbiornika, jednostka sterująca absolutnie nie może 
być podłączona do źródła zasilania.
Do  zasilania  urządzenia,  silnika,  lampy  migającej  i  oświetlającej,  oraz zamka  elektrycznego,  nale-
ży  użyć przewodu skrętnego o odpowiedniej długości (minimalnie 1,5 mm2).
Do zasilania dodatkowego, kontroli i bezpieczeństwa należy użyć przewodu o powierzchni przekroju 
minimum 0,5 mm2.  Jeśli kable kontrolne są bardzo długie (ponad 30 m), zaleca się oddzielenie ich, 
korzystając z przekaźników w jednostce sterującej. 
W przypadku przepalenia bezpiecznika, po usunięciu przyczyny, należy zastąpić go bezpiecznikiem 
tego samego typu.  Należy zainstalować także urządzenia bezpieczeństwa, wyłączniki krańcowe, foto-
komurki, czułą listwę i przycisk zatrzymania. 
Jeżeli któreś z urządzeń bezpieczeństwa nie jest zainstalowane, odpowiadające im terminale powinny 
być zwarte ze wspólnym terminalem kontroli. 
Wszystkie styki N.C. (normalnie zamknięte) Wszystkie styki NC, przydzielone temu samemu wejściu, 
powinny być łączone szeregowo. 
Wszystkie styki N.O (normalnie otwarte) Wszystkie styki NC, przydzielone temu samemu wejściu, po-
winny być łączone szeregowo. 
Należy zainstalować wyłączniki zasilania urządzenia w ogólnie dostępnych miejscach. 
W celu zasilania jednostki sterującej, należy zapewnić zewnętrzny i niezależny wyłącznik zasilania (nie 
zawarty) o odpowiednim rozmiarze.
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POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE
900CT-824S Jednostka sterująca dla dwóch silników, 24 Vdc z urządzeniem kodującym i przełączanym zasi-

laniem, tachymetrycznym i amperometrycznym sprzęgłem elektronicznym, konfiguracją dla karty 
radiowej i wbudowanym modułem ładowania baterii, wyposażonym w plastikowe pudełko 

DANE TECHNICZNE 900CT-824S
ZASILANIE 95-255 Vac 50/60 Hz
WYJŚCIE DODATKOWEGO ZASILANIA 24 Vdc 400 mA
CZAS PRACY 0-120 s
CZAS PRZERWY 0-120 s
TEMPERATURA FUNKCJONOWANIA -20°C/+70°C

POŁĄCZENIA

OPIS
CN1 Zasilanie 95-255 Vac
CN2 Zasilanie silniki i dodatkowe
CN3 Połączenie bezpieczeństwa 
CN4 Połączenie wyjście ( Kontrole i bezpieczeństwa ) 
CN5 Połączenie antena i drugi kanał radiowy
CN6 Połączenie baterie i zasilanie dodatkowe 24Vdc
CN7 Połączenie enkoder
JP1 Łącznik dla trybu odbiornika radiowego:
DSP1 Ekran dla funkcji sygnałowych i wejść bezpieczeństwa 
S1 Przycisk do przewijania funkcji programowania ( patrz tabela )
S2 Przycisk do wybierania funkcji programowania
P/P Przycisk Krok/krok
F1 Zabezpieczenie linii  230Vac 1,6A
F2 Dodatkowe silników linii 230Vac 8A
Sygmalizacja diod bezpieczeństwa Led ON = styk zamknięty 

14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

15
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ŁĄCZNIK CN1
1)   F   Faza 95-255 Vac
2)   N   Neutralny 95-255 Vac
3)      Ziemia

ŁĄCZNIK CN2
4)   AP M1  Połączenie silnika M1 
5)   CH M1  Połączenie silnika M1
6)   AP M2  Połączenie silnika M2
7)   CH M2  Połączenie silnika M2
 Silnik M2 uruchamia się pierwszy podczas zamykania  
8)   ELS   Połączenie wyjścia zamka elektrycznego 
9)   ELS   Połączenie wyjścia zamka elektrycznego
 Przy poleceniu otwarcia, uruchamia się na 1s przed aktywowaniem drzwi M1
10) LAMP  Max. połączenia sygnalizacji migającej 25W 24Vdc
11) COM OUT  Wspólny łącznik światła migającego otwarcia bramy/światła wewnętrznego 
12) SP LC  Wskaźnik otwarcia bramy / światło wewnętrzne maks. 3Watt 24Vdc
 dla wyższych poziomów mocy zaleca się podłączenie przekaźnika o rozmiarze odpowiednim dla ob-
ciążenia zastosowanego w tym wyjściu.  

230Vac

MM

RG58

Luce cortesia

Lam
peggiante

A
ntenna
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ŁĄCZNIK CN3
13) FCC1 Silnik 1 wyłącznik krańcowy (wyłącznik krańcowy zamykania) 
14) FCA1 Silnik 1 wyłącznik krańcowy (wyłącznik krańcowy otwierania)
15) FCC2 Silnik 2 wyłącznik krańcowy (wyłącznik krańcowy zamykania)
16) FCA2 Silnik 2 wyłącznik krańcowy (wyłącznik krańcowy otwierania)
17) COMF Silniki 1-2 wspólne połączenie wyłączników krańcowych

N.B. Diody odpowiadające wyłącznikom krańcowym znajdują się w pozycji ON, kiedy nie dotyczą 
włącznika krańcowego relatywnego; jeśli wyłączniki krańcowe nie są wykorzystywane, MUSZĄ być 
ZWIERANE w terminalu COMF  

NO PED

NO P/P

NC STOP

W
SPÓ

LNY

Dodatkowe zasilanie

3

TX RX

3 4

NC

F1

3

TX RX

3 4

NC

F2
1 2 1 2

1 2 1 2

24Vac/dc
-                +

24Vac/dc
-                +

24Vac/dc
-     +

24Vac/dc
-     +

ŁĄCZNIK CN4
18) PED  Połączenie Funkcji Pieszy N.O. styk Normalnie Otwarty
Przy działaniu 2 silników, drzwi M1 otwierają się całkowicie w razie otwierania dla pieszych i jednocześnie z 
impulsem krok/krok P/P, drzwi 2 uruchamiają się natychmiastowo, jeśli wybrane zostały 2 silniki, otwierają sie 
całkowicie jeśli wybrano 1 silnik. 
19) P/P  Połączenie Funkcji Krok/Krok N.O. styk Normalnie Otwarty
Wprowadzenie polecenia Otwórz/Zamknij lub Otwórz/Zatrzymaj/Zamknij na podstawie wyboru Parametru D 
20) F1   Połączenie Fotokomórki Zamykania F1 N.C. styk Normalnie Zamknięty
To wejście uważane jest za wejście bezpieczeństwa; styk może być przerwany w każdej chwili w trakcie za-
mykania automatyki, powodując natychmiastowe zatrzymanie i cofnięcie kierunku ruchu. 
21) F2  Połączenie Fotokomórki Otwarcia F2 N.C. styk Normalnie Zamknięty
To wejście uważane jest za wejście bezpieczeństwa; styk może być przerwany w każdej chwili w trakcie 
otwierania automatyki, powodując natychmiastowe zatrzymanie ruchu; autoamtyka zostanie wznowiona po 
przywróceniu styku.
22) CST  Połączenie Rib Normalnie Zamknięte styk N.C. 
Przy każdym działaniu foto-rib, ruch zostanie zatrzymany i odwrócony na 2 s, po czym zostanie ponownie 
zatrzymany dezaktywując automatyczne zamykanie, jeśli jest aktywne. 
23) STP  Połączenie Zatrzymania Normalnie Zamknięte styk N.C. 
To wejście jest uważane za wejście bezpieczeństwa Styk może zostać przerwany w każdej chwili natychmia-
stowo zatrzymując automatykę wyłączając wszystkie funkcje, w tym automatyczne zamykanie. 
24) COM Łącznik wspólnych poleceń i środków bezpieczeństwa.
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ŁĄCZNIK CN5
25) ANT Połączenie anteny (sygnał)
26) ANT Połączenie anteny (oplot)
27) CH2 Połączenie drugiego kanału radiowego (tylko w razie korzystania z 2 kanałowego zatrzaskowego odbiornika). 
28) CH2 Połączenie drugiego kanału radiowego (tylko w razie korzystania z 2 kanałowego zatrzaskowego odbiornika). 

Antena

ŁĄCZNIK CN6
33) BAT+ Połączenie ładowarki baterii dodatniej
34) BAT-  Połączenie ładowarki baterii ujemnej
Wbudowany obwód ładowania kontrolowany przez prąd z dodatkowym sterowaniem i zabezpieczony elektro-
nicznie przeciwko zwarciom. Aby z niego skorzystać podłącz kolejno 2 baterie 12Vdc max.7Ah 
35) 24V+ Połączenie dodatkowego zasilania 24Vac 300mA max
36) 24V+ Połączenie dodatkowego zasilania 24Vac 300mA max

ŁĄCZNIK CN7
29) +  Zasilanie dodatnie enkoderów
30) ENC1 M1 Sygnał enkodera dla silnika M1
31) ENC2 M2 Sygnał enkodera dla silnika M2
32) -  Zasilanie ujemne enkoderów
Hamulec elektroniczny jest zawsze aktywny podczas pracy w obu kierunkach; kiedy rozpoczyna działanie 
praca obydwu drzwi cofa się na 2 s, następnie ruch zostaje wstrzymany na 1 s i kontynuowany w kierunku 
przeciwnym do kierunku przeszkody. Jeśli uruchamia się trzy razy pod rząd, cały system zostaje ZATRZY-
MANY i, w razie potrzeby, wyłączone zostaje automatyczne zamykanie, w związku z czym użytkownik będzie 
musiał wykonać impuls startu, po którym jednostka sterująca przeprowadzi wyrównanie w trakcie otwierania, 
wyświetlając EM na ekranie.   

ŁĄCZNIK JP1
Łącznik dla trybu odbiornika radiowego:
900RXI-42, 900RXI-42R, 900RXI-22

M1/M2 + M1 M2 M1/M2 -
PS300-24
PS400-24

INT-24
czarny zielony/żółty zielony/żółty szary 

PS-200
SN-21

brązowy zielony zielony biały

SN50-24 czerwony zielony zielony biały
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DIAGNOZA WIZUALNA
Diagnoza wizualna poprawnego podłączenia kontroli: 
Jednostka sterująca została zaprojektowana aby umożliwić jak najszybszą instalację, a zatem aby umożliwić 
natychmiastowe sprawdzenie poprawnego podłączenia instalacji elektrycznej poprzez wskaźniki diod LED: 

• Wejście STOP nr 23, w którym korzystanie ze styku N.C. jest obowiązkowe, musi być za-
mknięte, a  dwie kropki LCD NIE mogą migać. Miganie tych kropek oznacza, że styk jest otwarty.  

• Wejście CST nr 22, w którym korzystanie ze styku N.C. jest obowiązkowe, musi być za-
mknięte, a dwie kropki LCD NIE mogą włączać się stabilnie. Jeśli włączają się stabilnie; oznacza to, 
że styk jest otwarty.  

• Wejście foto otwarte F2 nr 21, w którym korzystanie ze styku N.C. jest obowiązkowe, musi 
być zamknięte, a lewa kropka LCD musi być w pozycji OFF. Jeśli znajduje się w stabilnej pozycji 
ON; oznacza to że styk jest otwarty.   

• Wejście foto otwarte F1 nr 20, w którym korzystanie ze styku N.C. jest obowiązkowe, musi 
być zamknięte, a prawa kropka LCD musi znajdować się w pozycji OFF. Jeśli znajduje się w stabil-
nej pozycji ON; oznacza to że styk jest otwarty.  

N.B. W warunkach normalnego użytkowania kropki LCD nie mogą migać ani świecić stabilnie. Włączają się 
lub świecą, jeśli odpowiadający im środek bezpieczeństwa został samoczynnie wyłączony. 

• Korzystając z nowego polecenia P/P, sprawdzisz czy otwarcie zostało wykonane całkowicie aż do zatrzyma-
nia. W tym momencie naciśnij ponownie przycisk P/P i sprawdź całkowite zamknięcie bramy aż do zatrzyma-
nia.
• Po sprawdzeniu poprawnego otwarcia i zamknięcia, aktywuj zwolnienie zgodnie z wybranym procentem ( 
Par. H ) i maksymalną siłą silnika ( Par. A ). 

• Hamulec elektroniczny jest zawsze aktywny podczas pracy w obu kierunkach; kie-
dy rozpoczyna działanie praca obydwu drzwi cofa się na 2 s, następnie ruch zostaje 
wstrzymany na 1 s i kontynuowany w kierunku przeciwnym do kierunku przeszkody. Jeśli 
uruchamia się trzy razy pod rząd, cały system zostaje ZATRZYMANY i, w razie potrzeby, 
automatyczne zamykanie zostaje wyłąćzone, w związku z czym użytkownik będzie musiał 
wykonać impuls startu, po którym jednostka sterująca przeprowadzi wyrównanie w trakcie 
otwierania, wyświetlając EM na ekranie.

F1 F2

Sc EM

• Będzie wyświetlany, kiedy automatyka będzie zamknięta.
 

• W trakcie OTWIERANIA na ekranie wyświetli się OP 
 

• Jeśli wybrałeś działanie automatyczne, TC zostanie wyświetlony w czasie przerwy. 
 

• W trakcie ZAMYKANIA na ekranie wyświetli się CL 
 www.ga

łec
ki.

pl



P
O

LS
K

I

68

PROGRAMOWANIE
Poniższa procedura służy do pozyskania dostępu do procesu automatycznego zapisywania czasów pracy/au-
tomatycznego zamykania/odstępów drzwi: 
1. Ustaw drzwi w połowie ich pozycji otwierania,  
2. Przytrzymaj przycisk S2 ENTER aż do pojawienia się Parametru A. 
3.  Wciśnij przycisk P/P, drzwi 2 zaczną się zamykać, a po 3 s zaczną się zamykać drzwi 1 (jeśli pierw-
szym ruchem nie będzie zamknięcie, naciśnij przycisk resetowania i zamień miejscami przewody łączące z 
silnikiem).
4. Po całkowitym zamknięciu obydwu drzwi, dzrwi 1 otworzą się automatycznie, a po 2 s otworzą się 
drzwi 2 (cały proces wykonywany jest w zwolnionym tempie).
5. Po całkowitym otwarciu obydwu drzwi, rozpocznie się liczenie czasu automatycznego zamykania, wy-
świetlanego w s na ekranie; po upływie wybranego czasu wykonaj polecenie P/P, drzwi M2 zostaną zamknię-
te jako pierwsze, ponowne nacisnięcie polecenia P/P spowoduje zamknięcie drzwi M1 w celu zapamiętania 
wybranego czasu opóźnienia. Jeśli chciałbyś, aby czas opóźnienia wynosił 0, naciśnij dwa razy przycisk P/P 
po zapisaniu czasu automatycznego zamykania.
6. Po całkowitym zamknięciu obydwu drzwi, proces programowania zostanie automatycznie zakończony.

N.B.: W zależności od maksymalnego punktu zatrzymania otwierania, w trakcie normalnego działania jednost-
ka sterująca zatrzyma drzwi wcześniej, aby zapobiec uderzeniu w zatrzymanie mechaniczne (pamiętaj, że 
zatrzymanie mechaniczne jest obowiązkowe).

N.B.: Po wyświetleniu parametrów, na dwóch różnych ekranach pojawi się licznik wszystkich manewrów, w 
którym jednostki tysięczne wskazane są poprzez podświetlenie się punktu.  Aby resetować licznik, przytrzymaj 
jednocześnie przyciski P1 i P2 (ENTER/UP-DOWN) aż do pojawienia się 0000. 
N.B. Zapalanie się po lewej stronie ekranu punktu LCD oznacza przekroczenie 10 000 działań, które muszą 
być dodane do wyświetlanej wartości.  
Aby opuścić ekran parametrów, naciśnij kilka razy ENTER aż do pojawienia się stanu automatycznego za-
mknięcia (- - dwie kreski). 
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FUNKCJE \ WARTOŚCI       
SPRZĘGŁO ELEKTRONICZNE

(czułość) -- Maksymalna
Średnia 

maksymal-
na

Średnia 
minimalna

minimal-
na

Parametr wyboru czułości: Czułość 
maksymalna= siła minimalna 

PRĘDKOŚĆ SILNIKA -- Minimalna Maksymal-
na Parametr wyboru prędkości silnika

AUTOMATYCZNE ZAMYKA-
NIE (sekundy) NIE TAK tylko pieszy Parametr wyboru automatycznego zamykania 

POLECENIE OTWARCIA
Otwórz 

Zatrzymaj 
Zamknij

Otwórz  
Zamknij

Aktywowanie funkcji P/P zapobiega zatrzymaniu automatyzacji. Pamię-
taj, że ta aktywna funkcja może być decydująca dla automatyzacji o 

dużej bezwładności.

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA 
(TYLKO OTWIERANIE) NIE TAK Aktywowanie funkcji wspólnoty mieszkaniowej powoduje, że pierwszy impuls 

P/P otwiera drzwi i pozwala na ponowne otwarcie tylko podczas ich zamykania. 

EL 
TARAN NIE

TAK 
(tylko w 

trakcie otwie-
rania)

TAK
(w trakcie 

otwierania / 
zamykania)

Wybór parametru Taran sprawia, że jednostka sterująca po-
zwala na odblokowanie i sprzężenie zamka elektrycznego, 
sterując silnikami zamykania przez krótki okres. 

WYJŚCIE SP/LC Wskaźnik 
on

Światło we-
wnętrzne

Parametr wyboru wyjścia jako wskażnik otwarcia bramy lub światło wewnętrzne.
Parametr G=0 aktywuje wskaźnik otwarcia bramy, w którym częstotliwość 
migania określa stan automatyzacji: 
• wolny w trakcie otwierania
• szybki w trakcie zamykania
• świecący stabilnie, kiedy brama została zatrzymana otwarta 
• Gaśnie po zamknięciu bramy 
Parametr G=1 aktywuje światło wewnętrzne na czas 90 s od pierwszego 
impulsu otwarcia lub zamknięcia

% ZWOLNIONE TEMPO NIE 10% 20% 30% 40% Parametr wyboru % ruchu w  
zwolnionym tempie  

PRĘDKOŚĆ ZWOLNIONEGO 
TEMPA -- Niska Średnia 

niska
Średnia 
wysoka Wysoka Parametr wyboru prędkości  

zwolnionego tempa 

WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY NIE TAK Parametr wyboru silników z elektrycznym wyłącznikiem krańcowym 
(SN50-24)

Liczba SILNIKÓW -- 1 2 Parametr wyboru 1 lub 2 silników automatyki

PRE-FLASH NIE 1 s 2 s 3 s 8 s

Aktywacja funkcji Pre-flash sprawi, 
że światło ostrzegawcze zostanie 

włączone na krótki czas przed 
każdym ruchem zamknięcia. 

ZAMKNIJ PO PRZEJEŹDZIE NIE TAK
Aktywowanie funkcji Zamknij po przejeździe, z włączonym automatycznym 
zamykaniem, umożliwia zamknięcie automatyki w jak najkrótszym czasie 

bez potrzeby czekania na automatyczne zamknięcie.

CZASOMIERZ/ PĘTLA MA-
GNETYCZNA (podłączona na 

P/P)
NIE TAK

Aktywowanie funkcji Czasomierz/Pętla magnetyczna z parametrem P sprawi, 
że automatyczne zamykanie pozostanie wyłączone dopóki pętla lub czaso-
mierz zewnętrzny będą utrzymywać styk P/P zamknięty.  W tym czasie igno-

ruje się wszelkie impulsy P/P pochodzące z przekaźników lub selektorów. 

DELIKATNY START NIE TAK
Aktywowanie funkcji Delikatnego Startu sprawi, że jednostka sterująca 
zmusi silnik do działania o zmniejszonej prędkości w trakcie pierwszych 
sekund ruchu automatyki w celu zapewnienia delikatniejszego startu.

DELIKATNE ZATRZYMANIE NIE TAK
Aktywowanie funkcji Delikatnego Zatrzymania sprawi, że jednostka steru-
jąca zmusi silnik do działania o zmniejszonej prędkości w trakcie ostatnich 
sekund ruchu automatyki w celu zapewnienia delikatniejszego zamknięcia.

FOTOKOMÓRKA F2 
DZIAŁANIE

aktywna 
w trakcie 

otwierania

aktywna 
w trakcie 

otwierania i 
zamykania 

Parametr wyboru dla działania F2 w trakcie otwierania lub otwierania+za-
mykania

RODZAJE SILNIKA PS-200 PS300-
24/400-24 SN-20 SN50-24 INT-24 Parametr wyboru rodzaju motory-

zacji

LICZNIK NIE 4=40000

Aktywacja funkcji i wybór wartości pomiędzy 1 a 9 (1 wartość = 10000 
manwerów) umozliwiają ustawienie maksymalnej liczby manewrów, który 
wraz z ich spadkiem zasygnalizuje potrzebę serwisu poprzez systema-
tyczne migające sygnały świetlne po automatycznym zamknięciu. Aby 

resetować licznik, przytrzymaj jednocześnie przez 5 s przyciski S2 enter i 
S1 up/dwn. 

N.B.: wszelkie zmiany w funkcjach są zatwierdzane po wykonaniu zamknięcia
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USUWANIE
Niniejszy produkt składa się z różnych komponentów, które z kolei mogą zawierać substancje 
zanieczyszczające. Nie usuwaj go w środowisku! Znajdź metodę utylizacji lub usuwania produktu 
zgodną z obowiązującymi lokalnie przepisami. 

BATERII
System z CT-824S może działać nawet w razie awarii zasilania głównego poprzez zainstalowanie dwóch ba-

terii 12V 2,2Ah (nie będące w wyposażeniu) i bez potrzeby wprowadzania żadnych zmian w systemie. 
Kolejność podłączenia:

• Odłącz zasilanie 230Vac
• Podłącz kolejno dwie baterie, zwracając uwagę na końcową biegunowość No.33 BAT+ i No. 34 BAT-
• Sprawdź, czy zapaliła się dioda LED bezpieczeństwa.
• Ponownie podłącz główne zasilanie.
• Nowe baterie ładują się po około dziesięciu godzinach.
Liczba manewrów, które można wykonać z dostarczonymi bateriami zależy od wielu czynników; przybliżonym 
przykładem mogłyby być 4 pełne cykle w następujących warunkach:
• drzwi zawiasowe 2mt 200kg
• system z 1 parą fotokomórek, odbiornikiem zatrzaskowym i 1 światłem ostrzegawczym (20W maks.) 
• baterie załadowane
• w ciągu 5 minut od awarii zasilania 230V

OSTRZEŻENIA KOŃCOWE
• Instalacja automatu powinna być wykonana prawidłowo przez wykwalifikowany personel, spełnia-
jący wszystkie wymagania prawne, oraz zgodnie z dyrektywą maszynową.   
• Sprawdź stabilnośc istniejących struktur (kolumn, zawiasów, drzwi) w związku z generowaną 
przez silnik siłą.  
• Sprawdź, czy brama wyposażona została w odpowiednio solidne zatrzymania mechaniczne na 
końcu jej ruchu zamykania i otwierania. 
• Przeanalizuj ryzyka automatyki i zastosuj wszelkie niezbędne środki bezpieczeństwa i ostrzeże-
nia.  
• Zainstaluj kontrole (takie selektor kluczowy), aby użytkownik nie znalazł się w sytuacji niebezpie-
czeństwa. 
• Po zakończeniu instalacji, sprawdź wielokrotnie urządzenia bezpieczeństwa oraz urządzenia 
sygnalizujące i działanie odblokowywania automatu.  
• Wyposaż automat w etykietę EC, zawierającą informacje na temat niebezpieczeństw oraz dane 
identyfikujące.  
• Dostarcz użytkownikowi końcowemu instrukcje użytkowania, ostrzeżenia bezpieczeństwa oraz 
deklarację zgodności EC.  
• Upewnij się, że użytkownik rozumie poprawną obsługę automatyczną, manualną oraz awaryjną 
automatu. 
• Poinformuj pisemnie użytkownika (np. w instrukcjach użytkowania) o pozostałych niezabezpie-
czonych ryzykach oraz przewidywalnym niewłaściwym użytkowaniu. 
• Dostarcz harmonogram konserwacji systemu (co najmniej co 6 miesięcy w przypadku urządzeń 
bezpieczenstwa) z odpowiednim rejestrem wykonanych prac.  
• Zachowaj niniejsze instrukcje obsługi na przyszłość.
• Key Automation S.p.A. rezerwuje sobie prawo do wprowadzania w dowolnym momencie zmian 
niezbędnych do ulepszania wyglądu i/lub działania produktu. 
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