Instrukcja do napędów FMS 30, 45 i 60W
Instrukcja podczenia i regulacji
1. MONTAŻ UCHWYTÓW
Zamocuj uchwyty Smart Klick do ściany lub sufitu. Zaleca się stosowanie uchwytów co 60-80 cm.
Po osadzeniu szyny dokręć wkręty uchwytów Smart Klick blokując szynę przed wypadnięciem.
W przypadku montażu sufitowego przykręć także dwoma wkrętami gniazdo silnika FMS.
Ograniczy to powstawanie wibracji i dodatkowego hałasu.
2. ZABEZPIECZENIE NA CZAS TRANSPORTU
USUŃ Z SZYNY DWA STOPERY zabezpieczające ramię karnisza przed przypadkowym przesunięciem
podczas transportu. Stopery, które należy usunąć są OZNACZONE CZERWONĄ TASMĄ.
(!) PO USUNIĘCIU STOPERÓW NIE ZMIENIAJ POLOŻENIA RAMION PROWADZĄCYCH

3. INSTALACJA NAPĘDU
Umieść napęd opierając się na wskazówkach z etykiety opisujących sposób obrócenia napędu
przy osadzaniu w gnieździe silnika, tak by uzyskać PRAWIDŁOWE WSTĘPNE USTAWIENIE
położeń krańcowych dla ruchu ZAMYKANIA i OTWIERANIA zasłon
Podane wskazówki różnią się dla karniszy z parkowaniem tkaniny po lewo lub prawo
(!) Zabezpiecz napęd przed wypadnięciem z szyny przesuwając do góry zapadkę blokującą

4. PODŁĄCZ ZASILANIE
Napęd jest dostarczany razem z 4-ro żyłowym przewodem zakończonym wtyczką, która powinna być
podłączona zgodnie z poniższym rysunkiem
pokrętła ustawień
położeń krańcowych

kolejność połączeń
kolejno
oraz kolory przewodów

pokrętło krańcówki #1

N – neutralny (kolor niebieski)
L1 zasilanie 1 (kolor brąz)
L1–
L2 – zasilanie 1 (kolor czarny)
PE – ochronny (kolor żółty)

zapadka zabezpieczająca z
wkrętem

pokrętło krańcówki #2

(!) Przestawienia kierunków pracy karnisza FMS można dokonać zamieniając przewody
L1 (kolor brązowy) z L2 (kolor czarny)
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5. KOREKTA USTAWIEŃ POLOŻEN KRAŃCOWYCH
W przypadku konieczności dokonania korekty ustawień krańcówek dla ruchu ZAMYKANIA i OTWIERANIA
zasłon należy po odkręceniu 2 wkrętów zdjąć pokrywę w dolnej częścii napędu. Pod nią znajdują się dwa
pokrętła (#1 lub #2). Każde z nich odpowiada za zatrzymanie ruchu karnisza tylko w jednym kierunku.
Jeżeli ramię prowadzące zatrzyma się:
- przed osiągnięciem żądanego punktu - należy odkręcić wkręt i przesunąć zapadkę zabezpieczającą pod
drugie pokrętło. Następnie lekko naciskając w kierunku korpusu silnika wcisnąć właściwe pokrętło (#1 lub #2)
i delikatnie przekręcając w ODWROTNYM kierunku niż obracało się pokrętło dotychczas ustallić nowe
położenie krańcowe.
- po przekroczeniu żądanego punktu - należy odkręcić wkręt i przesunać zapadkę zabezpieczającą, pod drugie
z pokręteł. Następnie lekko naciskając w kierunku korpusu silnika wcisnąć właściwe pokrętło (#1 lub #2)
i delikatnie przekręcając w TYM SAMYM kierunku, w którym obracało się pokrętło dotychczas ustallić nowe
położenie krańcowe.
Aby sprawdzić, które z pokręteł odpowiada za dany kierunek przesuwania uruchom ruch ZAMKNIĘCIA,
jednocześnie obserwuj jak obracają się pokrętła #1 i #2. Po zatrzymaniu sprawdź położenie zapadek
wyłącznika umiejscowionych na trzech pierścieniach pokrętła pod przeźroczystą, obudową napędu.
Pokrętło, którego wszystkie trzy zapadki są w nacięciach odpowiada za ruch kierunku ZAMYKANIA, drugie
pokrętło za kierunek OTWIERANIA.
6. ZAWIESZANIE ZASŁON
W szynie karnisza elektrycznego znajduje się minimalna ilość suwaków SLIM. Pozostające bez obciążenia
wolne suwaki mogłyby powodować powstawanie dodatkowego hałasu podczas pracy systemu FMS
W dowolnym momencie możliwe jest wpięcie dodatkowych suwaków jeżeli wymaga tego dekoracja.
W tym celu wciśnij suwak w szczelinę szyny zwracająć uwagę by kierunek wychylenia suwaków od osi szyny
był zgodny dla wszystkich.
(!) Usunięcie nadmiaru suwaków z szyny nie jest możliwe bez specjalnego narzędzia
lub całkowitego demontażu szyny
Miejsca zawieszania haczyków

Tylko przy rozsuwaniu
dwustronnym

Miejsce zawieszania
tkaniny

W górnej części napędu (na przeciwległej ściance względem blokady) znajdują, się zagłębienia do wpięcia
WIESZAKA z otworem do zawieszenia tkaniny wokół napędu
Wieszak może być wpięty do obudowy dopiero po osadzeniu napędu FMS w gnieździe silnika.
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