
za|ecen|a dovcżąco beżp|€cżoństwa

t UwAGAl - f. wżs|9d! na befpi€żońsrwo osób
waźn. i*i pż€ślż€g.nio ninioj'Bj instrukcii. Nie-
Fawid|oM wykmana insIa]acJa mo€ skulkÓMć pea.
żnyni obramim ' Dalrgo le pz€d ofpazę('m pra
cy naley dokIadn e pz€czylać każdą czgić nstfukcj i w
pz}padku wąlpliwmci Mjc ć się o wyiaśn €n a do sg
wjsu TehńiĆaego Nice'

. UWAGA! - wszelkie ope.acjo insr.I.cji, podĘcaia'
pEgMowania i kń*Macji uuĘdaia muśzą być
wyko'rywańÓ wyłąozde pzez wykwa|i'ikowanogo i
*ońpsteńbegÓ lechnika| śosownie do zal@ń, pr
zepisów ob.wiązując}ch na danym telylońum ore
ińŚtukcji dot'tząĆych bozpiseństwa zawańych w

. UWAGA| - waźne insrfukcjo bepiedeństwa; ńaleł
jg śdanńi6 pżechowywać' slal&nir pż@howylvać
19 inśrukĆ]9 w @l! Ułalw eńia eweńlua|ńych op€€cji
kreBej i Uvizacj URądzsia

z.|€c€n|€ dotycĘco |nstatacJ|

. Pż€d r@poczęc]m nolal$an a !2ądfm a sprawdź'
@y lsl ono odpowi€dniÓ d|a faulomaIyzowan a rc|€ly

t WEelld€ ÓpsejÓ instaIowóa ikonsMjiUuą&€nia
nusfą być wykonylvan€ po Ódlącz€n]u autońatu od
a]|mia 6 6kf'cm6go' D|a bÓzp e*eństwa zaweś ńa
Uuądz€niu wyąea]ąĆym tab cę z ńap seń .UWAGA!
KONSERWAG]A W TOKU".

t Pz€d ozpoczę..j6m czyrnośc instalacvnych uŚuń ws
z'€tki6 pu ewody dekllrcao n epolż€t'fu podżas pla.
cy Poadlo wyĘcf wszys|kle mechańiznry' ktÓ@ n o są

polEóno do zautmal]z(Mnego dzialada ro|ety'
. Jeśji Utądzeń e zoslało zamonlowan€ na w}sokośc

poiż€j2,5 m od po.Ę !b Ód lmejpow]€lżchn opa.
ca. kon edne l €sl zab4p]eŹene ruchońyc|r częśc
aLxomatyk óy !|rudnjć przypadkely doslęp dÓ nĆh'
W lym @|u nalozy odwÓłać się do n*fukqi Óbsbqi @ €.
ly gwaEntująĆ W każdym p2ypadk! doslęp podczŃ
w'łonywn alzynnÓśc konseary]Ą,ch

t Pod.f4 monleżu man.z.a]€ży faqdaantować od|e!ł.
ość w lin ] pÓfiÓmo] @ nąmnj6] 40 cm od makŚyrnalnolo
punklu o|@rcia markify dÓ ]ak 6!okÓ w ek pżedm@tu

. D€|ikaln] € obchodŹ się z U2ądz6n am podczas j €qo
inśa|oMn a: chroń pu ed zgn {eniem' ud€ten em' u
padkień ub końlakleń z ]ak egoko w ek rodza]U p|yń a
ńi nie W]6lć otwolów ń e u]<ęcajśrub WeMłż s ńika
n|e umieszcza] urządf€nia w pÓbl]żU żod6ł Ć €p|a i ni6
wyst&ią 0o @ dfiałaie Ótwań6ao Óqnia (lyŚ. 2),
opisana wyz€j Śy|Uacj6 mooą p.Wodować UszkodzÓn€
UżądfÓnja być p2yPyną niepraw dlowelo dz]deia |Ub
spowÓdować fagrÓżon a' J€ś|i j€dnak dosz|Óby dÓ kló
r6jś z opńanyĆh wyfu] sy'l!ac]. naly.hmias| pż€lwi]
molaż i Moć s ę do seMiŚU Teónimego N c6'

. N o demonl!] uu ądzenia Wykonując operac]€ ni€pue

l N]e ńodlkujźadnei cżęśc !żądfsia h}końu]ąc ope-
ńc] € odńieńńe od lych. kló@ z6ta|y 4meyżońe w
te] in$'ukcji opelac]e ńiedozwo|ońe mo!ą wyączń e
powodo@ć ńieprawdlow€ lunkĆJon@oie pÓduĆenl

afeka się *ze kie] odpfuiedżia]ńości fa szkody. w}ni-
kaląe z smeÓ n € wykm,vany.h modyfka.j !2ąd

. Pzeod zasi ający !żądz€n e ]€st w}koany z P/c ]€sl
pueznaczony WyĘczńrc do monleu w€wnęlrn€go
Jeś|i ństa|ac]a ]est v!rykońywańa na zewnątrz' naeż"|
ab€zpi{zyc cd! pźow6d rulą zdaĆyjną,

. Jeś| pż€wód faŚi ąąc/ jÓsl UsfkÓdzmy na €zy wym €.
n ć ca]a U2ądz6niB Na eł w ę. Śkonla|dować Ś ę w lym
m|U f sW s€m Tmhn czrrym Nire

. Ni6 !4eaj W]ęc€j niż iednego Uu ądzen a ś€fuiąc€go do
st€rcwan a poi€dynczlm si|n k em furcWym n e użJa/aj
po]edyncf€go uu ądz€ńia sleru]ącego d a k kU s nlkÓw
rurwych lrys' 4) W lyń pr4.padku ńa|ąy faslosoweć
spe]ó]ńe !żądzen € "TTE'

. Pod% r€a]ur] inslaIacji ni6 po&a4 innym Ńbom
żb|iżać sę do @ety w plzypadku kl €dy żńa]du]6 5lę w

. Do sl€lMia Uządón €m !ż'uaj wy1ąmi6 pzyciŚkó{
które funk.imuh w loóie Ęcznym w obenośc ope6-
1o€" lo zńa.fy lek.h' Kóre na e2y Wc snąĆ i pży,lĘy.
m& paez cay @6 rr@ a mrg@.

. opakoWir !żądf€n a musi być fikwidMne zqodnio
z od pow edn]m przepisami obowiąfującyń] na dańyń

za|senia dotyczące obśługi
. Urządzmie ńie ]sl pę€zńaczone do L.ytk! p@ 6.by

(!''ląca € z dziÓćmi) o zr€dukowanych zdo nośc ach f
zyanych. czwiowych ] Umys]''Wych |Ub ńjeposiadaląc€
dośliadcfsia !bfnąomośd chyba ż€ mÓgl/ só ske'
fysIać' pop26z pŃrcdniclło Noby odpowiedf a|ńd a
]ch bepiueńsMo' f nadzm |ub iNlfukcji do\tfqc1.h

. Nie pozwalajdżj€clom bawić Śię slalymi UuĘdzeniam
Śl€luiąc'm aL1omaq'|q' Pżocheu] pżeńÓśńe użąd.
f€nh st€fująre (zda|ne) p@ zasięgień dzi*i

r Pod*as wykonweia ńd€@ 6p6wd' altomat l n|6
pofwala] inn}n osbom znajdoMć się w ]ego pob|iżu'
a do zalóczmia ruchu.

t W przypódku wylonłVd a p6c myc|a oklen w pÓb||żU
altomatu nje nal.ży w|ąda1 !żądzrń sl€rując1ch; je}

Śą lo UządzÓn]a aulomatytzn€ nal6ł óMią odląc
zyć zd|ani€ €|atftycno'

. Pamiąa]. 2by częslo splasdzać splę!l]y wyróMowa.
źsia dd zużyc]e pż€wodóq tÓśI t9 mÓchznizmy wys'
laplją w Uządzs U) Ni€ Uż}wą fu|omalu' ioż€l wyma
9a m wykonmia r€gu|acj |Ub naprawy w tJ4n @ ! zstćć
się wyĘcfńie do wyŚpecjaljfoweeqo p€rŚo€l! tech.
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Nini€jv8 U2ądz€n]6 j€sl si|nik em furowym pżoz.acfo.
l\m w}tązn e do &tomatzac]] dol i mark z'
lQźde ińńg zastosoweie jeś zabbnione| Prcducen|
nió odpowiada ża *kody wynik.iąca z niav/taściwoqo
ułwaia użądze.ia' odmiennego od opi*nego w t€j

U2ądz6n € pG ada naŚtępJjące ceÓy chłałleĄŚlyczńe:
]€sl z*i|are z si{i € €klryżnq 230 v;

. ]est w stań e napędzać ro elę 'Jod.zas Padnoęenja i
orfusżąa,ia z pońa.ą plzycisków ńaściennych (nie
łalduJą się w Ópak@o u)]
]€st wypÓsaon€ W Ógloicznk eleK@m*hańjczńy któ
ry pż€rywa zasi|ania w pzypadku' k 6dy rolela d@ie@
dÓ og€niżn ków pod.za ro&ljaia fwijoia;
s ń k ruowy jeś instalowmy w6wnątr2 ru'y nawijąącei'
zewnętrzna slrona luądzen a moz6 zoŚlać plzymÓĆo.
wańa bepoŚredńo do boku skrzynk nadok€nne] Ub
wykÓżyŚtując specja ne Uó\ł,ty spomika lni€ znaj'lują

. fÓslal. żapoekMńe do uż'!1ku prylvatnego do pracy
okresow€j' Gwmnlljo w kadym @Le c ąo|y cz4 placy

. ]€st Vq,poŚaż@e w w}łąeń k krańcd!ry' kdy w prłpad
kU prz€grzania spowodowanÓqo pżez .adm erne uży.
Wańie adomatu aulomalyczn]r pz€e € ^iLan 6 €lÓk'
1q.z^e p|.'wó. je zde pa pawre € lemperalury do

. we|yfikacje wstępne instalacji - ogtnic-
zen i a za st osow a ni z u żą.l f e ni z

uwa,,|. Pżed pżyŚ.tąpieńifr do iństąIacii @ądze.
ni. n.]e4 spraw&ić Śtal j.gÓ konponen|ów, Ć4 wy.
bany ńodel iest odpowiednj dla .laneiolety' i.k |ów.
ńieź c4 wenki ołoczenia preaacanego do iego
i nsta] d.i i Śą o d p ow jd dn id.
. Użldz€ni. | €.t do.tępn6 w ńźnych w6E|..h'

każda z nichj. pż€znaron. do auądz5ni.
okóśloóyń non.Ńffi obrctos'm {noc). w ei.
ą:tu ż tyń N|E na|oł insta|oMć Uu4d4nia' kró.
6 ńiÓ ioat konpatńi|n. z moń.nt.n obE|owym
.i|ńika wyb.anooo wstępni. d|a Twoj6j B|€trł

. Śprawdź cfy pelańelry tecllń czne Wfb.ańelo Monos
(nmina]ny mÓm6n| ÓbrÓlÓs]i pledkos. .l]rcl! o@ cas
lunkcionowan a) są dos|oŚowm€ dÓ oqlaniĆzÓń lmh
n cznyclr środow skowych Wymaganych pę€z TWoią
Óetę' N|E iństa|uj Monos posiadającego większy
momenl obrolowy od ló9o' klóryjÓst ni.fbędńy do

sp6wdŹ W6wnętrzną śrrdn'Ćę rÓely pod wżq|ędem
następu]ących ky{mow
- w pulpadku Monos zmomentem obrolowym do 35
Nm. s@dn ca WMętzna ru.y nawla]E@j mus Wnos ć

- W pzypadku Monos z mÓmonlÓm obÓlÓwym pdwżej
do 35 Nm. śrcdn]ca W€Wnatrzna rury naw]a]ące]musr
Wynos ć co najmn q 60 mmi

. Montaż stlnlka rurowego

Aby zamonlować i za |ŚtalÓwaó si. k rurowy ńa eży odwo.
łaćsędo nstrukci zam€szcfonyĆhnarys'7,Wszd€qó|
noŚci podczas 'azy 'a. z rys' 7 na]ezy wykouyśać pł6k
skę| lyp! NL.Lo' 4 x a UN] 9707
Uw.g.l - faś|ośowańi € innago wkręlu froże usf.
kodzić nieodwraca|nio głowicę ibyć źńdt€m ni €b6f.

Niapnwj.lłowo wy|@ffi irelakc]b nde być pŻyczyną

Pzdl g..|stąaaiffi da nankfu mle.! upeńić 9ę,
cz| wfuIrątż furl siiika ńie zhądĄ sĘ k@r<] slyfaFi.
au tub imego Mtqittt).
zahsta]Ui w sixj nsjkjąftj 0|ządzanie' kt|jB gw@fuia
adlążab slnik Mawega ad siej To u|zą1a|e n6j
p6adać dl]e91Óść bNarch sĘ*nw uhoż]iłąą!ą cd.
kawite ożlążqiew wafunkaó 1kteqoni pżepĘaa,
zg.fuE z pŻapiwj .bycfącyni ląo wU ireblaą' To
urząd|die nie ies| dasla@e w \|yqŃżdiu.
Jeś]i łewÓd et.iący jxt usz*Ódż@y ha]ży wfrid1ć
ąłe u|żądfuie' |la]e'y wię. sk@|aktawać się w |yn
@L 2 S@tsq l@himyn Ni@

. lnstalowanie naścienlrych pr4cisków ste-

Unid:ć pry.iskj w wklauyn nielsu w pot,]Ll oletl'
w bap@ld adleglaśd Ód j.i ruĆŁbhyń cĘści,

. uńieść pż|ciskiobok rcle|y, w ńiąfu, gdżló zajduje
Śię pf4.fl dekĄuy pÓchÓdzący z si]nik fubwaga
uu pfewód faslanb pa{hadzący z si6i e]ddyĆaą

. uń|eść prżyoŚki ńa wysclĘości pavżą 1 '5 n Ód pad.

Blędne połączenie może dopowadzić do uszkode.
ńia |ub stwożeńja aqroźeńia.
- skfupu aln e pżeskegać pż*idziaych połącz.li|
W lym @ u na €ży odwołać s ę do schoatu eleKĄcbeqo
ryŚ' 1 0 Kab€| e eklryczńy si|ownLka fu@wego posiada 4

- Ko|or Brąfo$^ = Fea e€kryczna podnN€nia (nasi

- Ko|or cany: = Fąa €|eklr/@a obń ż€ń a (odw!ł a)|
- Kolor Ni6bio*i: = Wspól.y (fwyk|€ pod|ączony do
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- xo|or łół|o.z|.lońy: = Uz emi€nio (połĘcu €nl€ ok8po-
londóJńB z.b€zpi@a]ące)

. P.JĘ.'Łnb ru.hó. Podn@.dl.l o.!r@dl. z
od Fw hd n hnl Pzycbkz tttl

Po wylod'! Ddleeń ńal6ży p.dląpzyć fa|fle do si|n|.
ka. spr.wd.|ć' czy nłł'y Pod'()sdio ioAJŚfcż&'o sa
p.&idoŃ po|ącżm z odpor'ec}iTr p.frićk.''r slfu
jącrfr' Jdoł |* nb idn ndoł aiq. p..ącfła pdYi
ęd:' Bir.owyr l czmyln prercdm,

. Połącz.nl. rvchów Po.lnosżQnl. l o,!'zc-
z.nl. 2 o.lpowladnimi pr4ckkaml

Po v.'kone|u poląeeń ńa|ły podłą.z]ć 4sl a.|e do slh .
ka i śpEwdf ć. @y ruchy PÓd'owie opuwahig są
pwldlo@ połączono f odp@jednimi pzYcbkam| B|6fu-
]ącłrni' J€ź.li l.l nI6 ].si nale2y zam trić p.łączsia !@i
ędfy Bń'o{yń | canF p.z€sód€m

uwaou - podc^ pĘc i6ta]acyinych l BqLlacyjĄ'ch'
keq nb ńa levża Ekcehia do sińl ebhr'ra€! naż.
M slławać Ślłownik iadnastą stdują!ą ,"rru" bs. a)

R€gu|ela ogbiMików '0" i .] . (ry.. 9) j€śt Ę.fnyn rcd.
zjm Ęguel|. Umcż|Wąącrrn Ustawimi€ wybEnych lo'
loż€ń pop.zą dokę.sE Bkgów regu|ft}''Ó (ry.' 1)'

Ur.ąódtó i6ś| &6latae z.|*om o96ni*nikami6.
leionyf,i 6|€pt'ió (um@|iwiaja m. k|ka ob.olćł wdu
slnika w prawo |Lb w |M) w cdu dolł.dBso volsifla
pdoż€ń kaócowych nd6ży wykmać p@edury oplser

. R.galacjz ogr.nlczn,kz "o"

Uwaga|.Ta ploc.dure moż. być w}kon}nana wy.
|ącaje' jeźe|j w l&ió podq|kN.j b|.ta aajdujg !'9 w
położmiJ poładyń ńa .yś. 3.

. Becutacia oEranlcmlka nr,

Uw.ga| - Ta proc.duła moż. być wytońywana wy.
|ąeni.' jeź6|i w fai6 p@.ątk .j l{oja rclćia zn.jdu.
j. !'e w połoźdiu po&ż.Dyn .. ry8. 6'
Aby wyr6gu|o@Ć ogrric2ńik ''. .al*y wy*rzyslać t9
saą pr€d[ę' kta. ełala oph.e w p.zypa.lu rĘU
|a4 €aicznka .0.. Źślępqąc pdoż'ie -0- ż&]towe
w rslfukcii' @łoźenim .l "'

vtrslmj ''|'ik na p.f*Eię.ie rclely w kien'o Po.
łożqig "0" i odd€łaj' a zaŁżyna sĘ 9nodfi6ln.
m oor&ian}o UŚl&id'}m lat.yaie (ń@I@ i6t'
re del8 n€ oią!.i€ ż#a'EgÓ pobżąia .o)'
r Podcz$ ruĆhu: ob56Mi. w klłyń kieruńku o
bBca się rura nawia]ąca z]oka]izlj na 9 ń kU furo.
sym wkęl rclu acy]ny o!ńaczmy stua|ką sk6r@.
aną w tym Śamym k6|unku ĆÓ wykonywany obról

Uwag.! - J€ż€| .o|ela uzyskó lo]oien s 0. a Ś n k
nada] się obEĆa' nalylhmBt 0Ó wyłEcz i lnącz rc|.'
tę w kjąnk! pŻ.ciwYtfi na koiki cłJ6 aNu
Nas|ępne obóĆ wkl9l legul&i.y E|okalifMfly
Wąśni6j) o ki|ka obrolów w kierunku fnatu .-' i
po.wto wysteq mabM w kBrt<u Ed@mh'o',
dcpÓłi .'lnik nie zakf'ma się smdzie|nie k.ólko

T@ pozodte 3 |n k Mążdy i iednożeśn € pMdi
obra.aj wk.ęl |€gU acyiny (fÓka zowany w punkci.
0])Wkiąńkusyńbo! +. dopÓk Óelóń €Ufyska
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sprav/@. cfy wy.lę9!i6 n4i(x'e s|ąl . cży .dpfui.da
m w.noścloń podanyń na labl|cż@ d'nyó dh]r6|
śplawdż' ąy w *}nlku ńiÓpGsidlowo] r.ouacl|dwe
olGń czń|k] V/ąc4]ą s ę ]€dnt€śn q w vń puypad.
[! nal9ży dokĘcć dM Wk'ęty regulacy.€ n,yt(ońu]gc
kJ |a oboiów w k|funku znal.! l+l
J6Ź€l| po .ako.e6ń U lych kstJ si]nik ńads] n € {'ią.
cza sĘ. Óel€ży &Óć ć dę o polrM do wy*wd|ike-
ło9o |ehnik. !b skolaA-lo{óć śę ż s.rws N|c..

s|tił ńl. łq.n .Ę. p.mińo, źó ai|e. |łt |D.
Pod.Mb lOtu.2fui.
r) spGudź' cfy ż.dża|do z'bażrłfui. ldmlcżE: w

ryrn p..yp.*u wyg.r.ży *'e€|oć' a 6lYlk 3l. od|.

To urzqdai€ 16l i.t.!r.|n. dęśą .utdlEfu' dat6'
@ t.ż połim żGteć 'ldd ń. |ffi z.in.
zaóMo oped'e h!rsb@i:| j.k ró{łź opeą'e de
trEn&, po akoibiu €IGp|o{.c E.ąegń' potlinrv
tlć u/yłd'y@6 p@ pgwFl wyłMnik()Wry'
U2Ędżgie Śrrbda śię f ńżńyó rcdaiił matgidów: rie'
któlB f rich m€ą bŃ rorcMi. uży!fu' inn6 nadąą śę
do $'Pg a zgrcń3d,ć niofĘdn€ .idmacje dotycfą
c€ p|acÓwek za]mujących ś|ę tecy&u ac]q Ub Uty izacją
fratłia]Ół' zgodn 9 z pż€p saml obfu ążU]ąc}ńi d a da-
nq kat€ldi użądżo a.a W$zym leMońUm'
uwaoal n€ldó@ części tądzłla rcgą zeiÓraj slb
Ślmqe zeiocfysfcfaqc€ |ub nl€b.zpl@' |łd. i*|i
fuleą fu w oto.żd!u. mooq wrŁt.ć vko.f-
By s/pi/w @ śldb^il@ l fdfui€ l,d2|.o'
Jar 6ka.ie syrnbd oboł' 4D.eh 9. M .
żu@nia Uzadzenia @m z odo.dam|do \.Ę/
mM'rni N.'ezy epc pĘ.p@adfć .Ś.]e( l7r
'YuĘ zl'dt(9 odpadjM.' zoodn€ z maode ',x
ńi pżfuidzió'm' pnof ptgo|3v
ją@ na We4ń Ioly{onum !b oddać Uządz€ńie do spl
f€oaMy podczas dokoywn a zakup! n@ego €hłi@'

Uwaga! ' oka ńÓ pEep óy mogą plzewid ywać qsokió
kary a nielogaIną likwidaąę n niqŚf.ea użądzd|a,

. Nrd€. &'lłia i @ęśtod|*!ćś p.ad | ń@ .|.t.
oyct; dBrBń obDro*y i ś.yb|@.ć| sor&ifzić
*Ę.!+4!z=E-!3dvio@k.fdóootr|od€''J

. Nońńdny .& fut*qotlo!*nf, l'ł.IG'rndd6 .

. sE!!!!!Ęgd!!.ę!ErĘ!4r,dk MoW|I !!p9!S!!Ł!!&j!4q!4!ej2qc, +55'C
t DluOo& p.'.rcdu tacaceoo: 2 5-
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Motus is a comrnercial trademaR owned by Nice S.p.a,
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