Instrukcja montażu i obsługi
Napęd elektryczny do bramy garażowej PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji

Rev09.2
02/2018

PRO600
PRO800
PRO1200

OSTRZEŻENIE: Zestaw z napędem elektrycznym zawiera kilka części przeznaczonych
do różnego rodzaju montażów, więc pod koniec montażu zostaną ci części, które nie są
potrzebne.
OSTRZEŻENIE: Dla bezpieczeństwa wszystkich osób instalujących i użytkujących napęd elektryczny
ważne jest, aby przestrzegać instrukcji instalacji i ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa.
Nieprzestrzeganie może spowodować poważne obrażenia ciała i / lub uszkodzenie mienia i awarię
napędu elektrycznego.
OSTRZEŻENIE: Nie używaj tego napędu, chyba że jesteś do tego przeszkolony i uprawniony.
Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, zadzwoń do profesjonalnego instalatora.
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OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA: Po zakończeniu instalacji i wszystkich
ustawieniach napędu (tylko dla profesjonalnych instalatorów) należy przeprowadzić pomiar sił
roboczych i czasu potrzebnego na odwrócenie biegu bramy garażowej, zwłaszcza gdy
ustawienie siły zostanie zmienione z domyślnej. Bez odpowiedniego sprzętu pomiarowego nie można
zapewnić, że napęd spełnia normy europejskie EN13241-1 i EN 12453. Jeśli przekroczone zostaną
dopuszczalne siły robocze i czasy narażenia, osoby mogą być narażone na miażdżenie, ścinanie,
splątanie, przeciąganie (np. kończyny, włosy lub tkaniny) i utknięcie w obszarze ruchu otwierania i
zamykania bramy. Przed rozpoczęciem radzimy przeczytać rozdział 7.

Miej na uwadze
Przy pierwszym użyciu drzwi przetestuj
układ napędowy, aby sprawdzić, czy się
dobrze porusza. (Metoda testu: odblokuj
wózek, pociągnij i popchnij drzwi ręcznie).

Upewnij się, że brama znajduje się z dala od
ognia, wilgoci, elektromagnetyzmu i innych
niebezpiecznych sytuacji.
Sprawdzaj bramę co najmniej dwa razy w roku
(postępuj zgodnie z instrukcją producenta
Użyj pilota z bramą w zasięgu wzroku. Nie
bramy garażowej), aby uzyskać odpowiednio
stój ani nie chodź pod poruszającą się
bramą. Pilot zdalnego sterowania powinien wyważone i sprawne działanie wszystkich części
roboczych. Dostosuj siłę rozciągającą łańcucha.
być poza zasięgiem dzieci.
Dodaj odpowiednią ilość smaru do systemu.

1. Funkcje
Sterowanie: tylko jeden przycisk steruje
otwieraniem, zatrzymaniem i zamknięciem
bramy. Lampka świeci się podczas otwierania
lub zamykania drzwi, a trzy minuty później
światło gaśnie automatycznie. Jednostka
podczas jazdy jest kontrolowana przez
program, który testuje siłę otwierania i
zamykania bramy, a także wszelkie inne
opcjonalne akcesoria zabezpieczające. Jeśli
siła zamykania bramy jest zbyt duża,
zatrzymuje się i odwraca ruch. Funkcje
zabezpieczające silnik to przeciążenie,
przegrzanie lub niska moc wejściowa.

Silnik prądu stałego: niski poziom hałasu, łagodny
rozruch, powolne zatrzymywanie w celu ochrony
urządzenia i zapewnienia długiego okres eksploatacji.
Wyświetlacz LED: sytuacja robocza jest wyświetlana na
ekranie LED.
Dekodowanie: kod kroczący.
Ręczne wyłączanie: Zapewnia otwieranie i zamykanie
drzwi w trybie ręcznym (ręcznie) bez prądu.
Ręczne wyłączanie: Zapewnia otwieranie i zamykanie
drzwi w trybie ręcznym (ręcznie) bez prądu, lampa
błyskowa i zestaw drzwi serwisowych zapewniający
bezpieczeństwo podczas otwierania.

2. Specyfikacja techniczna
Zasilanie

LIKE IT

220VAC±10% 50~60Hz Częstotliwość 433,92MHz
odbiornika

Silnik

24VDC

Dekodowanie Kod kroczący

Zakres
temperatur

>-20ºC, <+50ºC

Zasilanie
nadajnika

Bateria CR
2016 3V (x2)

Względna
wilgotność

≤ 90 %

Światło

LED

Siła
zamykania i
otwierania

600N / PRO600
800N / PRO800
1200N / PRO1200

Czas
świecenia

3 minuty
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3. Panel sterowania i pilot zdalnego sterowania
SET

UP

Wyświetlacz LED

CODE

DOWN

Kropka

Pilot zdalnego sterowania

Panel sterowania

12/24V
0V
C
B
S
TEST
TEST

FLASH/
LAMP

+24V

PE

GND

PB

FLASH/
LAMP

+24V

PE

GND

PB

4. Opcjonalne zaciski i połączenia

RX

OUT
COM
+
-

FLASH/
LAMP

+24V

PE

GND

+

TX

Fotokomórki
13

PB

FLASH/
LAMP

+24V

GND

PB

Przycisk naścienny

PE

Zestaw drzwi serwisowych zapewniający
Passbezpieczeństwo
door kit for pedestrian
safety
on opening
podczas
otwierania

Lampa błyskowa
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5. Programowanie napędu

SET

UP

CODE

DOWN

5.1 Przygotowanie
Zamknij
5.1.1- Zablokuj wózek, pociągnij lub popchnij bramę ręcznie, upewnij się, że wózek łączy
się z łańcuchem. (aż usłyszysz, że się blokuje).

5.1.2- Włącz zasilanie, światło włączy się na kilka sekund. W tym samym czasie
wyświetlacz LED wyświetli cyfry od " 9 " do " 1 ". Następnie napęd przejdzie w stan
czuwania.
5.1.3- Na końcu wyświetli się " I I " albo " - ".

5.2 Ustawianie pozycji otwartej i zamkniętej
5.2.1- Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET do momentu, aż wyświetlacz LED pokaże " 1 ".

5.2.2- Naciśnij i przytrzymaj przycisk UP.
5.2.3- Kiedy brama osiągnie pozycję otwartą naciśnij przycisk SET. Wyświetlacz LED
pokaże " 2 ".
5.2.4- Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk DOWN, kiedy drzwi osiągną pozycję
zamkniętą, naciśnij przycisk SET.
Uwaga: W pozycji zamkniętej drzwi nie powinny wytwarzać zbyt dużej siły / nacisku
do podłogi.
5.2.5- Brama otworzy i zamknie się automatycznie, aby odwzorować wymagania
dotyczące siły otwarcia i zamknięcia.
5.2.6- Wyświetlacz LED pokaże " I I ", aby pokazać, że ustawienia zostały zakończone.
Jeśli zobaczysz symbol " - " oznacza to, że ustawienia pozycji nie zostały zapisane.
Zobacz możliwe rozwiązania w Rozdziale 6 "Rozwiązywanie problemów".

LIKE IT

14

PL
5.3 Dodawanie lub zmienianie pilota zdalnego sterowania
5.3.1- Naciśnij przycisk CODE, wyświetlacz pokaże "

".

5.3.2 - Naciśnij dwa razy żądany przycisk na pilocie zdalnego sterowania / przycisku
naściennym / stacyjce, symbol " " zamiga.
5.3.3- Powtórz poprzednie kroki, aby zakodować maksymalnie 20 różnych pilotów.

5.4 Pilot zdalnego sterowania / przycisk naścienny / stacyjnak kodowa - pełna
pojemność i kasowanie zapisanych kodów.
5.3.1- Kiedy urządzenie ma zapisane 20 kodów, na wyświetlaczu miga " F " (pamięć
pełna), nie powinieneś zapisywać więcej kodów. Jeśli chcesz przechowywać więcej niż 20
kodów, musisz użyć zewnętrznego odbiornika.
5.3.2- Naciśnij i przytrzymaj przycisk CODE przez ponad 8 sekund, wyświetli LED pokaże
" ". Po 8 sekundach wyświetli się " C ", wszystkie kody zostały anulowane.

5.5 Regulacja siły (w razie konieczności)
5.5.1- Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET, aż wyświetli się " 3 ", a gdy tylko zwolnisz
przycisk, wyświetli się liczba odpowiadająca aktualnemu poziomowi Siły (" 1 " lub " 2 ").
Domyślne ustawienie to " 2 ".
5.5.2- Teraz, gdy wyświetla się aktualna sytuacja, naciśnij przycisk UP, aby zwiększyć siłę
o jedną wartość, lub naciśnij przycisk DOWN, aby zmniejszyć jedną wartość. Maksymalna
wartość to " 2 ", a minimalna to " 1 ".
5.5.3- Aby zatwierdzić naciśnij przycisk SET.
Domyślne ustawienie to " 2 ".
5.5.4- Po zakończeniu wszystkich ustawień sprawdź, czy siła jest zgodna z
Normami europejskimi.

5.6 Fotokomórki
5.6.1- Naciśnij i przytrzymaj przycisk DOWN, aż wyświetli się " - ". Następnie wyświetli się
" H " (włączona fotokomórka) lub " I I " (fotokomórka wyłączona).
5.6.2- Naciśnij przycisk UP, aby zmienić na " H ", lub naciśnij przycisk DOWN, aby zmienić
na " I I ". Naciśnij przycisk SET, aby zatwierdzić i wyjść.
5.6.3- Jeżeli nie używasz fotokomórek upewnij się, że wyświetlacz LED
pokaże „I I” aby wyłączyć tą funkcję.
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5.7 Automatyczne zamykanie WŁ. / WYŁ
OSTRZEŻENIE: Aby aktywować automatyczne zamknięcie WŁ. / WYŁ. Wymagane jest
użycie dodatkowych urządzeń zabezpieczających (np. fotokomórek).
5.7.1- Naciśnij i przytrzymaj przycisk UP, aż Poziom Czas [sekundy] Poziom Czas [sekundy]
1
10
6
60
wyświetli się "-". Następnie na
2
20
7
90
wyświetlaczu pojawi się liczba od 0 do 9,
naciśnij przyciski UP lub DOWN, aby
3
30
8
120
ustawić czas automatycznego zamykania.
4
40
9
180
Naciśnij przycisk SET, aby potwierdzić.
5
50
0
Wyłączone
5.7.3- Domyślne ustawienie to " 0 ", czyli wyłączone.

5.8 Funkcja wielostanowiskowa
Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET, aż na wyświetlaczu pojawi się " 5 ". Po zwolnieniu
przycisku na wyświetlaczu pojawia się " 0 " lub " 1 ".
Domyślna wartość to " 0 ".
Naciśnij przycisk UP, na wyświetlaczu pojawi się " 1 " (funkcja: gdy brama się otwiera, jeśli
pilot zostanie naciśnięty, brama nie zatrzyma się i zawsze otworzy się do końca pozycji
otwartej. Gdy brama się zamyka, naciśnięcie przycisku zatrzyma ja i zmieni kierunek
ruchu bramy).
Naciśnij przycisk DOWN, aby zmienić wartość na " 0 ". (pilot działa normalnie: otwórz,
zatrzymaj, zamknij, zatrzymaj).
Naciśnij przycisk SET, aby zatwierdzić.

5.9 Funkcja migania wstępnego
Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET, aż na wyświetlaczu pojawi się " 7 ". Kiedy puścisz
przycisk na wyświetlaczu pojawi się " 0 " lub " 1 ". Wartością domyślną jest " 0 ".
Naciśnij przycisk UP, aby zmienić na " 1 " (gdy naciśniesz przycisk na pilocie zdalnego
sterowania lampa zacznie migać, a po 2 sekundach brama otworzy się)
Naciśnij przycisk DOWN, aby zmienić na " 0 " (Funkcja migania wstępnego zostanie
wyłączona, a kiedy naciśniesz przycisk na pilocie zdalnego sterowania brama zacznie się
otwierać). Naciśnij przycisk SET aby zatwierdzić.

5.10 Siła otwierania bramy.
5.10.1- Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET, aż na wyświetlaczu pokaże się " 6 ". Gdy
zwolnisz przycisk, na wyświetlaczu pokaże się liczba symbolizująca aktualny poziom siły.
Domyślne ustawienie to " 6 ".
5.10.2- Teraz, gdy wyświetla się aktualna sytuacja naciśnij przycisk UP, aby zwiększyć siłę
o jedną wartość, lub naciśnij przycisk DOWN, aby zmniejszyć wartość o jeden.
Maksymalna wartość to " 9 ", a minimalna to " 1 ".
5.10.3- Naciśnij przycisk SET aby zatwierdzić.
Domyślne ustawienie to " 6 ".
5.10.4- Po zakończeniu wszystkich ustawień sprawdź, czy siła jest zgodna z
normami europejskimi.

LIKE IT
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6. Rozwiązywanie problemów
Problem

Przyczyny

Rozwiązanie

- Napęd jest wyłączony
- Pozycje krańcowe nie są / pozostały
zaprogramowane.
- Przepalił się bezpiecznik
- Pilot zdalnego sterowania jest
uszkodzony.
- Zdalne sterowanie uległo
rozprogramowaniu.
- Aktywowały się fotokomórki.

- Sprawdź baterie pilota zdalnego sterowania.
- Wymień bezpiecznik.
- Użyj innego pilota lub stacyjki naściennej.
- Przeprogramuj krańcówki napędu i zmniejsz siłę domykającą
napędu.
- Sprawdź punku 5.3.
- Sprawdź punku 5.6.
- Sprawdź punku 5.8.

Nie zapisały się pozycje - Ustawiono niewłaściwe pozycje otwarte i /
krańcowe.
lub zamkniętej bramy.
- Niewłaściwe wyważenie sprężyn lub
brama źle wyregulowana.
- Brama garażowa pracuje przy użyciu zbyt
dużej siły / nacisku do podłogi.
- Brama zbyt mocno dociśnięta na
zawiasach boczny.

- Powtórz ustawienia z rozdziałów od 5.2.1 do 5.2.5 i staraj się
nie otwierać bramy zbyt wysoko, lub nie dociskaj zbyt mocno
gumowej uszczelki do podłogi. Aby ustawić bramę w obu
położeniach krańcowych, użyj przycisków "DOWN" oraz "UP"
zanim naciśniesz przycisk "SET".
- Sprawdź liczbę zwojów sprężyny skrętnej (patrz etykieta CE) i
sprawdź, czy brama działają ręcznie, w razie potrzeby możesz
dostosować ustawienia bramy.
- Ustaw większy luz na zawiasach bocznych.
- Jeśli inne rozwiązania nie działają, możesz zwiększyć moc
silnika (rozdział 5.5) o jeden poziom.

Napęd nie działa gdy
naciskasz przycisk na
pilocie zdalnego
sterowania.

Pilot zdalnego sterowania - Zbyt słaba bateria pilota zdalnego - Zmień baterię w pilocie zdalnego sterowania.
nie ma zasięgu.
sterowania.
- Zaopatrz się w zewnętrzny odbiornik i umieść go poza
- Uszkodzony odbiornik.
zasięgiem zakłóceń.
- Obecność pola magnetycznego lub
częstotliwości, która przeszkadza.
Brama nie zamyka się - Siła zamykania jest niewystarczająca
- Dostosuj siłę zamykającą.
kompletnie.
- Praca silnika została nieprawidłowo - Dostosuj pracę silnika.
zaprogramowana.
- Ustaw większy luz na zawiasach bocznych.
- Zawiasy boczne są źle ustawione.
Łańcuch pracuje zbyt - Łańcuch jest zbyt luźny
- Naciągnij łańcuch.
głośno.
- N a p ę d n i e j e s t o d p o w i e d n i o - Ustaw napęd na środkowej linii bramy garażowej.
wyśrodkowany w stosunku do bramy.
- Nasmaruj łańcuch.
Brama zatrzymuje się - Siła otwierająca nie jest wystarczająca.
- Dostosuj siłę otwierania.
podczas otwierania.
- Drzwi są zbyt ciężkie.
- Dostosuj zakres pracy napędu.
- Napęd nie ma mocy.
- Dostosuj nacią sprężyny.
- Zakres pracy napędu został
nieprawidłowo zaprogramowany.
Wyświetla się "P" i lampa - Błąd karty elektronicznej.
napędu miga.

- Skontaktuj się z dostawcą w celu wymiany.

Brama nie zamyka się / - Aktywowano fotokomórki.
wyświetla "r".

- Bez zainstalowanych fotokomórek: Przejdź do punktu 5.6 i
sprawdź, że ustawiona jest opcja "II".
- Z zainstalowanymi fotokomórkami:
- Sprawdź połączenie fotokomórek.
- Sprawdź ustawienie / położenie fotokomórek.

Wyświetla się "H".

- Sprawdź styki (chyba, że posiadasz drzwi serwisowe).
- Skontaktuj się z dostawcą w celu wymiany.

- Brakuje styku na płycie głównej.
- Silnik z błędem.

B r a m a z a c z y n a s i ę - Włączona jest funkcja wstępnego - Zobacz punkt 5.9.
otwierać po 2 sekundach migania.
po wciśnięciu przycisku na
pilocie zdalnego
sterowania.
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7. Instrukcje bezpieczeństwa
7.1 Uchwyt odblokowujący
Zamknij

Otwórz

Informacje na temat korzystania z uchwytu odblokowującego:
Napęd wyposażony jest w uchwyt odblokowujący, który umożliwia ręczną obsługę bramy w przypadku
awarii zasilania.
Musi być do niego łatwo dostępny, mniej niż 1,80 m od podłoża: dodaj przewód do uchwytu
zwalniającego, aby ułatwić jego użytkowanie.
Uchwyt ten powinien być używany tylko do odblokowania bramy. Nie używaj go do ręcznego otwierania
lub zamykania bramy.
Podczas odblokowywania bramy:
- Brak odpowiedniego wyważenia brama może spowodować jej gwałtowny ruch. Może to być
bardzo niebezpieczne.
- Ostrożnie obchodź się z bramą.
W procesie odblokowania może dojść do niekontrolowanego ruchu bramy:
- Jeśli sprężyna bramy jest luźna lub pęknięta;
- Jeśli brama nie jest zrównoważona;
- W pozycji odblokowanej bramą należy poruszać powoli.

7.2 Zamknięta brama bez silnika

A

Gdy musisz usunąć silnik brama może pozostać zablokowana w pozycji zamkniętej jeżeli zachowasz
szynę napędu (1032). (Ważne: wóżek nie może być połączony z częścią A).

7.3 Ostrzeżenia
OSTRZEŻENIE: Ważne instrukcje bezpieczeństwa. Ważne jest, aby postępować zgodnie ze
wszystkimi instrukcjami. Zachowaj tą instrukcję.
- Napęd bramy garażowej nie może być wykorzystywany przez dzieci lub osoby o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub braku doświadczenia i wiedzy, chyba że
otrzymały one nadzór lub odpowiednie instrukcje.
LIKE IT
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- Nigdy nie pozwalaj dzieciom aby obsługiwały lub bawiły się mechanizmami napędowymi.
- Nie zezwalaj dzieciom na zabawę za pomocą urządzeń kontrolujących bramę. Piloty należy trzymać
poza zasięgiem dzieci.
- Utrzymuj bramę w zasięgu wzroku podczas jej pracy i utrzymuj ludzi w odpowiednim dystansie od niej,
dopóki nie zostanie całkowicie otwarty lub zamknięty.
- Jeśli uchwyt odblokowujący zostanie uruchomiony, gdy brama jest otwarta, istnieje
niebezpieczeństwo, że zamknie się ona szybko, jeśli sprężyna jest słaba, zepsuta lub wadliwa, lub gdy
przeciwwaga jest niewystarczająca.
- Należy regularnie sprawdzać instalację (w szczególności części przekładni, łańcuch, kable, sprężyny i
wsporniki) pod kątem niewyważenia lub śladów zużycia i uszkodzeń. Jeśli wymagane są naprawy lub
regulacje, nie należy korzystać z napędu do czasu przeprowadzenia niezbędnych napraw lub regulacji,
ponieważ może to spowodować obrażenia osób i / lub uszkodzenie mienia.
- Przed zainstalowaniem napędu należy upewnić się, że brama jest w dobrej kondycji mechanicznej, jest
prawidłowo wyważona i prawidłowo się otwiera i zamyka.
- Usuń wszystkie niepotrzebne linki lub łańcuchy i wyłącz wszystkie urządzenia, takie jak zamki. Nie są
potrzebne do pracy z napędem elektrycznym.
- Sprawdź co miesiąc, czy napęd odwraca ruch bramy natychmiast po tym, gdy dotknie ona przeszkody
w odległości 50 mm od ziemi. W razie potrzeby wyreguluj i sprawdź ponownie, ponieważ nieprawidłowe
ustawienia napędu mogą powodować zagrożenia. Ta operacja musi być wykonana przez
profesjonalnego montera.
- Informacje dotyczące regulacji bramy i napędu.
- Zainstaluj linki uchwytu odblokowującego na wysokości poniżej 1,80 m.
- Umieść etykiety ostrzegające przed zmiażdżeniem / uwięzieniem w sposób trwały i w dobrze
widocznym miejscu lub w pobliżu jakichkolwiek stałych elementów sterujących.
- Zamocuj na stałe etykiety związane z ręcznym odblokowaniem i umieść je blisko elementu
odblokowującego.

UTYLIZCJA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU
Możesz pomóc chronić środowisko!
Należy przestrzegać lokalnych przepisów: przekazać niedziałający sprzęt elektryczny
do odpowiedniego centrum utylizacji odpadów.
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Flexidoor – Portões seccionados e automatismos, S.A.
Rua da Majoeira N.º400, 2415-184 Regueira de Pontes, Leiria – Portugal
Tel.: +351 244 850 470 E-mail: info@ﬂexidoor.pt

Deklaracja zgodności WE,

UE

NINIEJSZYM OŚWIADCZAMY, ŻE PRODUKTY TYPU NAPĘD BRAMY GARAŻOWEJ
MODEL: MR (PRO600 ; PRO800; PRO1200)
numer serii (przykład:)

A = rok;
B = miesiąc
C = dzień
D = numer seryjny

A BC D
Producenta: Flexidoor – Portões seccionados e automatismos, S.A.
Adres: Rua da Majoeira N.º400, 2415-184 Regueira de Pontes, Leiria – Portugal
Spełnia zasadnicze wymagania następujących dyrektyw:
- DYREKTYWA 2006/42/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
z dnia 17 maja 2006 r.
w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie)
- DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/30/UE
z dnia 26 lutego 2014 r.
w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności
elektromagnetycznej (wersja przekształcona)
- DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie
harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i
uchylająca dyrektywę 1999/5/WE
- DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie
ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
I spełnia następujące standardy:
EN 60335-2-95:2004
EN 60335-1/A11:2014
EN 62233:2008

EN 13241-1/A1:2011
EN 301 489-3 V1.4.1 (2002-08)
EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)

EN 300 220-1 V2.4.1 (2012-05)
EN 300 220-2 V2.4.1 (2012-05)
EN 62479:2010

Wyznaczony produkt został poddany próbnym testom wydanym przez:
- SGS-TSCT standards TEchnical Services Co., Ltd (nr: Tl129) i wydała certyﬁkat badania typu UE o numerach
GZES131101159601, EM131100623701, SZEM131100623702, SZEM131100623703.
- TÜV SÜD Certiﬁcation and Testing Co. (nr: TL 140) i wydała certyﬁkat badania typu UE o numerach
64110130385101, 64165150437501A GZES120500459101, 64110130385101, EM131100623701,
SZEM131100623702, SZEM131100623703.
Niniejszą deklarację zgodności wydaje się na wyłączną odpowiedzialność producenta:
DEKLARACJA WŁĄCZENIA CZĘŚCIOWO WYKONANEJ MASZYNY
Ta częściowo ukończona maszyna stosuje się do zasadniczych wymagań dyrektywy 2006/42 / WE, a
odpowiednia dokumentacja techniczna została opracowana zgodnie z częścią B załącznika VII.
Ta częściowo ukończona maszyna nie może być oddana do użytku, dopóki ostateczna maszyna, w którą jest
wbudowana, nie zostanie uznana za zgodną z przepisami dyrektywy 2006/42/WE, gdy ma zastosowanie.
Istnieje zobowiązanie do dostarczenia, w odpowiedzi na uzasadniony wniosek właściwych organów krajowych,
istotnych informacji na temat częściowo ukończonej maszyny.
Nazwa i adres odpowiedzialnego za techniczne zestawienie we Wspólnocie: Denny Narciso
Adres: Rua da Majoeira nº400, 2415-184 Ponte da Pedra, Leiria, Portugal
Miejsce i data wydania: Leiria, 21.07.2016
Tożsamość i podpis Odpowiedzialnego za wystawienie Deklaracji w imieniu producenta:
Podpisano w imieniu: FLEXIDOOR S.A.

Sérgio Luís Ferreira Franquinho,
Kierownik produkcji
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Wszystkie prawa produktu oraz instrukcji są zarezerwowane.
Zabrania się kopiowania, wypożyczania oraz publicznego użytku.

