
Spis treści

e-markizy.pl
s y s t e m y  o s ł o n o w e

Pokrętła do regulacji
położeń krańcowych 
silnika

1. Oznaczenia tablicy znamionowej silnika.
2. Instrukcja montażu i użytkowania.
a) Montaż adaptera i zabieraka (w przypadku gdy silnik nie jest zainstalowany w markizie)
b) Podłączenie elektryczne
3. Ustawianie pozycji krańcowych PRZY ROZWIJANIU markizy.
Silnik z LEWEJ strony - regulacja krańcówek
4. Ustawianie pozycji krańcowych PRZY ZWIJANIU markizy.
Silnik z LEWEJ strony - regulacja krańcówek
5. Ustawianie pozycji krańcowych PRZY ROZWIJANIU markizy.
Silnik z PRAWEJ strony - regulacja krańcówek
6. Ustawianie pozycji krańcowych PRZY ZWIJANIU markizy.
Silnik z PRAWEJ strony - regulacja krańcówek
7. Usuwanie błedów.

INSTALACJA I REGULACJA SILNIKÓW RUROWYCH Z MECHANICZNYM 
POŁOŻENIEM KRAŃCOWYM: AXIS R, AXIS R NHK, TORRO

e- .plmarkizy
s y s t e m y  o s ł o n o w e
e- .plmarkizy
s y s t e m y  o s ł o n o w e

Adams Centrum Handlowe ul.Górnośląska 17 68-200 Żary
    tel. 518-518-323 tel. 68-455-24-49www.e-markizy.pl www.e-adams.pl

http://www.e-markizy.pl
http://www.e-adams.pl


Silnik rurowy serii AXIS RED MODEL DM45M
1. Oznaczenia tablicy znamionowej silnika.

Instrukcja i uwagi instalatora.

Bezpieczenstwo użytkowania

OSTRZEŻENIA
S tosowanie się do poniższych zaleceń jest istotne dla bezpieczeństwa użytkownika. Nieprawidłowa 

instalacja może prowadzić do wypadku.

- Silniki z serii AXIS DM45M służą do nawijania i rozwijania tkanin w roletach i markizach, każde inne 
ich zastosowanie jest nieprawidłowe i zabronione.
- Parametry silnika musza byc odpowiednio dobrane do parametrów rolety lub markizy.
- Silnik rurowy został zaprojektowany do pracy ciągłej przez czas do 4 minut (przy wyższych 
temperaturach powietrza, ten czas może ulec skróceniu). Po ok. 4 minutach ciągłej pracy 
zabezpieczenie termiczne wyłączy silnik na około 20min. Gdy silnik osiągnie odpowiednią temperaturę, 
ponownie będzie gotowy do pracy.
- Przeglądy i naprawy moga byc wykonywane wyłącznie przez osoby do tego uprawnione.
- Instalacja i podłączenia elektryczne musza byc wykonane z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa 
przez osoby do tego uprawnione.
- Roszczenia reklamacyjne nie beda uwzględniane, jesli usterka wystąpi w skutek niewłaściwego 
podłączenia, użytkowania lub przeciążenia silnika.
- W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w pracy silnika, należy go zdemontować z rury 
nawojowej (odkręcić, wysunąć) i przekazać sprzedawcy do procedury reklamacyjnej.

2. Instrukcja montażu i użytkowania.
a) Montaż adaptera i zabieraka
- zabierak nasuwamy na trzpień obrotowy
  a następnie zabezpieczamy go 
  specjalną blaszką aby się nie 
  wysunął

- Aby zapobiec awariom i nieprawidłowemu działaniu należy odpowiednio dobrać typ i parametry przełącznika do parametrów 
elektrycznych silnika (patrz parametry na tabliczce znamionowej silnika).
- Przełączanie pomiędzy kierunkami obrotu musi odbywać sie poprzez pozycje pośrednią wyłączenia.
- Aby zmienić kierunek obrotów silnika, w stosunku do kierunku strzałek na przełączniku, zamień miejscami przewody brązowy i 
czarny na zaciskach przełącznika.
· Instalując silnik na zewnątrz pomieszczenia zabezpiecz przewód zasilający dodatkową osłoną.



b) Podłączenie elektryczne

Opcja 1 Silnik sterowany przewodowym klawiszem
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Opcja 2 Silnik z zewnętrzną centralką
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Aby ustalić położenie otwarcia i zamknięcia należy sprawdzić, z której strony markizy znajduje się silnik.

3. Ustawianie pozycji krańcowych PRZY ROZWIJANIU markizy.
Silnik z LEWEJ strony - regulacja krańcówek

L

A. Ustawienie położenia krańcowego przy  markizy ROZWIJANIU
                                                                                            (przy silniku z lewej strony)

Aby ustawić pozycję krańcową markizy przy rozwijaniu (podczas rozwijania 
tkaniny), należy podłączyć markizę bezpośrednio do zasilania (w przypadku 
zakupu np. centralki sterującej, najlepiej ją pominąć na czas ustawień i 
podłączyć markizę bezpośrednio pod zasilanie). Przewody łączymy zgodnie z 
rysunkiem Rys.1.
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KROK 1. USTALENIE KOLORÓW PRZEWODÓW ZASILAJĄCYCH 3 i 4. 
Podłączamy przewody wg. Rys.1. Należy jednak pamiętać, że przewody 3 i 4 są to 
przewody zasilające, które odpowiadają za zwijanie lub rozwijanie. Zazwyczaj są to 
kolory brąz i czarny. Przed regulacją należy ustalić który kolor odpowiada za rozwijanie 
markizy (w zależności od wersji silnika może to być kolor brąz lub czarny). Aby to 
ustalić należy podłączyć silnik wg. Rys1. Przedtem jednak należy zabezpieczyć 
przewód 3 przed zwarciem (przewody 3 i 4 nigdy nie mogą być razem spięte pod 
zasilanie - grozi to uszkodzeniem silnika. Działają one tylko naprzemiennie). Jeśli 
markiza zacznie się rozwijać, oznacza to, że przewód zasilający, który odpowiada za 
rozwijanie to czarny 4. Przewód brązowy 3 będzie w tym przypadku odpowiadał za 
zwijanie (sytuacja może być oczywiście odwrotna w zależności od typu markizy).

KROK 2. ZMNIEJSZENIE ZAKRESU  TKANINYROZWIJANIA
(MARKIZA ROZWIJA SIĘ ZA DALEKO)
 Gdy silnik zasilimy wg. założeń z pkt1, markiza powinna zacząć się rozwijać. 
Podczas jej rozwijania, pokrętłem czerwonym (kluczem imbusowym z pcv) kręcimy 
na „-” aby zmniejszyć zakres rozwijania markizy (zmniejszyć jej wysięg). Podczas 
kręcenia markiza powinna się w pewnym momencie zatrzymać. 

Uwaga ! Jeśli pomimo kręcenia czerwonym pokrętłem na „-” markiza się nie zatrzyma 
i dalej się rozwija, to po osiągnięciu maksymalnego rozwinięcia, należy przerwać 
rozwijanie. Następnie markizę zwijamy i powtarzamy operację aż do momentu gdy 
markiza się zatrzyma i przestanie się rozwijać.

KROK 3. ZWIĘKSZENIE ZAKRESU  TKANINYROZWIJANIA
(MARKIZA ZATRZYMUJE SIĘ ZA SZYBKO PODCZAS ROZWIJANIA) 
Jeśli chcemy zwiększyć zakres rozwijania się tkaniny (markiza zatrzymuje się za 
szybko-zbyt mały wysięg), należy uruchomić rozwijanie markizy. Gdy markiza się zatrzyma
(maksymalnie rozwinie) kręcimy na „+” czerwonym pokrętłem aż do uzyskania 
żądanej pozycji.     

klucz imbus pcv 
do regulacji 
(w zestawie)

UWAGI !!!
* podłączając markizę wg. Rys1 (bez przełącznika), należy pamiętać, że markiza podczas zwijania lub rozwijania, może mieć 
  ustawione wyłączniki krańcowe poza zakres. Należy zatem pamiętać, aby odpowiednio wcześniej rozłączyć zasilanie 
  markizy, aby nie doprowadzić do uszkodzenia silnika. 
* pokrętło białe na silniku w powyższym przykładzie zostaje bez użycia. Odpowiada ono za położenie krańcowe 
  przy zwijaniu markizy.
* regulacje krańcówek, wykonujemy po podłączeniu zasilania. W przypadku gdy instalacja zawiera np. przełącznik klawiszowy
  lub centralkę, regulację krańcówek przeprowadzamy przy zadaniu odpowiedniego kierunku ruchu (np. trzymając klawisz
  rozwijania/zwijania lub naciskając odpowiedni przycisk pilota odpowiadający za zwijanie/rozwijanie.     

W zależności od strony umieszczenia silnika, zmienia się kolor pokręteł
krańcówek silnika. W poniższym przykładzie przy silniku z lewej strony,
pokrętło czerwone będzie odpowiadać za położenie krańcowe przy 
rozwijaniu markizy ( „+” zwiększamy zakres rozwijania tkaniny a „-” 
zmniejszamy zakres otwarcia markizy). Pokrętło białe będzie natomiast 
odpowiadać za położenie krańcowe przy zwijaniu markizy ( „+” 
zwiększamy zakres domykania  markizy tzn. zmniejszamy jej wysięg, 
natomiast   „-” zmniejszamy zakres otwarcia markizy, np. markiza zwija 
się za dużo)



Aby ustalić położenie otwarcia i zamknięcia należy sprawdzić, z której strony markizy znajduje się silnik.

4. Ustawianie pozycji krańcowych PRZY ZWIJANIU markizy.
Silnik z LEWEJ strony - regulacja krańcówek

L

A. Ustawienie położenia krańcowego przy  markizy ZWIJANIU
                                                                                            (przy silniku z lewej strony)

Aby ustawić pozycję krańcową markizy przy zwijaniu (podczas zwijania 
tkaniny), należy podłączyć markizę bezpośrednio do zasilania (w przypadku 
zakupu np. centralki sterującej, najlepiej ją pominąć na czas ustawień i 
podłączyć markizę bezpośrednio pod zasilanie). Przewody łączymy zgodnie z 
rysunkiem Rys.1.
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KROK 1. USTALENIE KOLORÓW PRZEWODÓW ZASILAJĄCYCH 3 i 4. 
Podłączamy przewody wg. Rys.1. Należy jednak pamiętać, że przewody 3 i 4 są to 
przewody zasilające, które odpowiadają za zwijanie lub rozwijanie. Zazwyczaj są to 
kolory brąz i czarny. Przed regulacją należy ustalić który kolor odpowiada za zwijanie 
markizy (w zależności od wersji silnika może to być kolor brąz lub czarny). Aby to 
ustalić należy podłączyć silnik wg. Rys1. Przedtem jednak należy zabezpieczyć 
przewód 4 przed zwarciem (przewody 3 i 4 nigdy nie mogą być razem spięte pod 
zasilanie - grozi to uszkodzeniem silnika. Działają one tylko naprzemiennie). Jeśli 
markiza zacznie się zwijać, oznacza to, że przewód zasilający, który odpowiada za 
zwijanie to brązowy 3. Przewód czarny 4 będzie w tym przypadku odpowiadał za 
rozwijanie (sytuacja może być oczywiście odwrotna w zależności od typu markizy).

KROK 2. ZMNIEJSZENIE ZAKRESU  TKANINYZWIJANIA
(MARKIZA ZWIJA SIĘ ZA DUŻO)
 Gdy silnik zasilimy wg. założeń z pkt1, markiza powinna zacząć się zwijać. 
Podczas jej zwijania, pokrętłem białym (kluczem imbusowym z pcv) kręcimy 
na „-” aby zmniejszyć zakres zwijania markizy (zmniejszyć jej wysięg). Podczas 
kręcenia markiza powinna się w pewnym momencie zatrzymać. 

Uwaga ! Jeśli pomimo kręcenia białym pokrętłem na „-” markiza się nie zatrzyma 
i dalej się zwija, to po osiągnięciu minimalnego rozwinięcia, należy przerwać 
zwijanie. Następnie markizę rozwijamy i powtarzamy operację aż do momentu gdy 
markiza się zatrzyma i przestanie się zwijać.

KROK 3. ZWIĘKSZENIE ZAKRESU  TKANINYZWIJANIA
(MARKIZA ZATRZYMUJE SIĘ ZA SZYBKO PODCZAS ZWIJANIA) 
Jeśli chcemy zwiększyć zakres zwijania się tkaniny (markiza zatrzymuje się zbyt
szybko podczas zwijania - zbyt duży wysięg), należy zwinąć markizę. W pewnym momencie
markiza powinna się zatrzymać. Następnie kręcimy na „+” białym pokrętłem aż do uzyskania 
żądanej pozycji.     

UWAGI !!!
* podłączając markizę wg. Rys1 (bez przełącznika), należy pamiętać, że markiza podczas zwijania lub rozwijania, może mieć 
  ustawione wyłączniki krańcowe poza zakres. Należy zatem pamiętać, aby odpowiednio wcześniej rozłączyć zasilanie 
  markizy, aby nie doprowadzić do uszkodzenia silnika. 
* pokrętło czerwone na silniku w powyższym przykładzie zostaje bez użycia. Odpowiada ono za położenie krańcowe 
  przy zwijaniu markizy.
* regulacje krańcówek, wykonujemy po podłączeniu zasilania. W przypadku gdy instalacja zawiera np. przełącznik klawiszowy
  lub centralkę, regulację krańcówek przeprowadzamy przy zadaniu odpowiedniego kierunku ruchu (np. trzymając klawisz
  rozwijania/zwijania lub naciskając odpowiedni przycisk pilota odpowiadający za zwijanie/rozwijanie.     

W zależności od strony umieszczenia silnika, zmienia się kolor pokręteł
krańcówek silnika. W poniższym przykładzie przy silniku z lewej strony,
pokrętło czerwone będzie odpowiadać za położenie krańcowe przy 
rozwijaniu markizy ( „+” zwiększamy zakres rozwijania tkaniny a „-” 
zmniejszamy zakres otwarcia markizy). Pokrętło białe będzie natomiast 
odpowiadać za położenie krańcowe przy zwijaniu markizy ( „+” 
zwiększamy zakres domykania  markizy tzn. zmniejszamy jej wysięg, 
natomiast   „-” zmniejszamy zakres otwarcia markizy, np. markiza zwija 
się za dużo)

klucz imbus pcv 
do regulacji 
(w zestawie)



Aby ustalić położenie otwarcia i zamknięcia należy sprawdzić, z której strony markizy znajduje się silnik.

5. Ustawianie pozycji krańcowych PRZY ROZWIJANIU markizy.
Silnik z PRAWEJ strony - regulacja krańcówek

P.

A. Ustawienie położenia krańcowego przy  markizy ROZWIJANIU
                                                                                            (przy silniku z prawej strony)

Aby ustawić pozycję krańcową markizy przy rozwijaniu (podczas rozwijania 
tkaniny), należy podłączyć markizę bezpośrednio do zasilania (w przypadku 
zakupu np. centralki sterującej, najlepiej ją pominąć na czas ustawień i 
podłączyć markizę bezpośrednio pod zasilanie). Przewody łączymy zgodnie z 
rysunkiem Rys.1.
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KROK 1. USTALENIE KOLORÓW PRZEWODÓW ZASILAJĄCYCH 3 i 4. 
Podłączamy przewody wg. Rys.1. Należy jednak pamiętać, że przewody 3 i 4 są to 
przewody zasilające, które odpowiadają za zwijanie lub rozwijanie. Zazwyczaj są to 
kolory brąz i czarny. Przed regulacją należy ustalić który kolor odpowiada za rozwijanie 
markizy (w zależności od wersji silnika może to być kolor brąz lub czarny). Aby to 
ustalić należy podłączyć silnik wg. Rys1. Przedtem jednak należy zabezpieczyć 
przewód 4 przed zwarciem (przewody 3 i 4 nigdy nie mogą być razem spięte pod 
zasilanie - grozi to uszkodzeniem silnika. Działają one tylko naprzemiennie). Jeśli 
markiza zacznie się rozwijać, oznacza to, że przewód zasilający, który odpowiada za 
rozwijanie to brązowy 3. Przewód czarny 4 będzie w tym przypadku odpowiadał za 
zwijanie (sytuacja może być oczywiście odwrotna w zależności od typu markizy).

KROK 2. ZMNIEJSZENIE ZAKRESU  TKANINYROZWIJANIA
(MARKIZA ROZWIJA SIĘ ZA DALEKO)
 Gdy silnik zasilimy wg. założeń z pkt1, markiza powinna zacząć się rozwijać. 
Podczas jej rozwijania, pokrętłem białym (kluczem imbusowym z pcv) kręcimy 
na „-” aby zmniejszyć zakres rozwijania markizy (zmniejszyć jej wysięg). Podczas 
kręcenia markiza powinna się w pewnym momencie zatrzymać. 

Uwaga ! Jeśli pomimo kręcenia białym pokrętłem na „-” markiza się nie zatrzyma 
i dalej się rozwija, to po osiągnięciu maksymalnego rozwinięcia, należy przerwać 
rozwijanie. Następnie markizę zwijamy i powtarzamy operację aż do momentu gdy 
markiza się zatrzyma i przestanie się rozwijać.

KROK 3. ZWIĘKSZENIE ZAKRESU  TKANINYROZWIJANIA
(MARKIZA ZATRZYMUJE SIĘ ZA SZYBKO PODCZAS ROZWIJANIA) 
Jeśli chcemy zwiększyć zakres rozwijania się tkaniny (markiza zatrzymuje się za 
szybko-zbyt mały wysięg), należy uruchomić rozwijanie markizy. Gdy markiza się zatrzyma
(maksymalnie rozwinie) kręcimy na „+” białym pokrętłem aż do uzyskania 
żądanej pozycji.     

klucz imbus pcv 
do regulacji 
(w zestawie)

UWAGI !!!
* podłączając markizę wg. Rys1 (bez przełącznika), należy pamiętać, że markiza podczas zwijania lub rozwijania, może mieć 
  ustawione wyłączniki krańcowe poza zakres. Należy zatem pamiętać, aby odpowiednio wcześniej rozłączyć zasilanie 
  markizy, aby nie doprowadzić do uszkodzenia silnika. 
* pokrętło czerwone na silniku w powyższym przykładzie zostaje bez użycia. Odpowiada ono za położenie krańcowe 
  przy zwijaniu markizy.
* regulacje krańcówek, wykonujemy po podłączeniu zasilania. W przypadku gdy instalacja zawiera np. przełącznik klawiszowy
  lub centralkę, regulację krańcówek przeprowadzamy przy zadaniu odpowiedniego kierunku ruchu (np. trzymając klawisz
  rozwijania/zwijania lub naciskając odpowiedni przycisk pilota odpowiadający za zwijanie/rozwijanie.     
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W zależności od strony umieszczenia silnika, zmienia się kolor pokręteł
krańcówek silnika. W poniższym przykładzie przy silniku z prawej strony,
pokrętło białe będzie odpowiadać za położenie krańcowe przy rozwijaniu 
markizy ( „+” zwiększamy zakres rozwijania tkaniny a „-” zmniejszamy 
zakres otwarcia markizy). Pokrętło czerwone będzie natomiast 
odpowiadać za położenie krańcowe przy zwijaniu markizy ( „+” 
zwiększamy zakres domykania  markizy tzn. zmniejszamy jej wysięg, 
natomiast   „-” zmniejszamy zakres otwarcia markizy, np. markiza zwija 
się za dużo)



Aby ustalić położenie otwarcia i zamknięcia należy sprawdzić, z której strony markizy znajduje się silnik.

6. Ustawianie pozycji krańcowych PRZY ZWIJANIU markizy.
Silnik z PRAWEJ strony - regulacja krańcówek

A. Ustawienie położenia krańcowego przy  markizy ZWIJANIU
                                                                                            (przy silniku z prawej strony)

Aby ustawić pozycję krańcową markizy przy zwijaniu (podczas zwijania 
tkaniny), należy podłączyć markizę bezpośrednio do zasilania (w przypadku 
zakupu np. centralki sterującej, najlepiej ją pominąć na czas ustawień i 
podłączyć markizę bezpośrednio pod zasilanie). Przewody łączymy zgodnie z 
rysunkiem Rys.1.

KROK 1. USTALENIE KOLORÓW PRZEWODÓW ZASILAJĄCYCH 3 i 4. 
Podłączamy przewody wg. Rys.1. Należy jednak pamiętać, że przewody 3 i 4 są to 
przewody zasilające, które odpowiadają za zwijanie lub rozwijanie. Zazwyczaj są to 
kolory brąz i czarny. Przed regulacją należy ustalić który kolor odpowiada za zwijanie 
markizy (w zależności od wersji silnika może to być kolor brąz lub czarny). Aby to 
ustalić należy podłączyć silnik wg. Rys1. Przedtem jednak należy zabezpieczyć 
przewód 4 przed zwarciem (przewody 3 i 4 nigdy nie mogą być razem spięte pod 
zasilanie - grozi to uszkodzeniem silnika. Działają one tylko naprzemiennie). Jeśli 
markiza zacznie się zwijać, oznacza to, że przewód zasilający, który odpowiada za 
zwijanie to czarny 4. Przewód brązowy 3 będzie w tym przypadku odpowiadał za 
rozwijanie (sytuacja może być oczywiście odwrotna w zależności od typu markizy).

KROK 2. ZMNIEJSZENIE ZAKRESU  TKANINYZWIJANIA
(MARKIZA ZWIJA SIĘ ZA DUŻO)
 Gdy silnik zasilimy wg. założeń z pkt1, markiza powinna zacząć się zwijać. 
Podczas jej zwijania, pokrętłem czerwonym (kluczem imbusowym z pcv) kręcimy 
na „-” aby zmniejszyć zakres zwijania markizy (zmniejszyć jej wysięg). Podczas 
kręcenia markiza powinna się w pewnym momencie zatrzymać. 

Uwaga ! Jeśli pomimo kręcenia białym pokrętłem na „-” markiza się nie zatrzyma 
i dalej się zwija, to po osiągnięciu minimalnego rozwinięcia, należy przerwać 
zwijanie. Następnie markizę rozwijamy i powtarzamy operację aż do momentu gdy 
markiza się zatrzyma i przestanie się zwijać.

KROK 3. ZWIĘKSZENIE ZAKRESU  TKANINYZWIJANIA
(MARKIZA ZATRZYMUJE SIĘ ZA SZYBKO PODCZAS ZWIJANIA) 
Jeśli chcemy zwiększyć zakres zwijania się tkaniny (markiza zatrzymuje się zbyt
szybko podczas zwijania - zbyt duży wysięg), należy zwinąć markizę. W pewnym momencie
markiza powinna się zatrzymać. Następnie kręcimy na „+” czerwonym pokrętłem aż do 
uzyskania żądanej pozycji.     

UWAGI !!!
* podłączając markizę wg. Rys1 (bez przełącznika), należy pamiętać, że markiza podczas zwijania lub rozwijania, może mieć 
  ustawione wyłączniki krańcowe poza zakres. Należy zatem pamiętać, aby odpowiednio wcześniej rozłączyć zasilanie 
  markizy, aby nie doprowadzić do uszkodzenia silnika. 
* pokrętło białe na silniku w powyższym przykładzie zostaje bez użycia. Odpowiada ono za położenie krańcowe 
  przy zwijaniu markizy.
* regulacje krańcówek, wykonujemy po podłączeniu zasilania. W przypadku gdy instalacja zawiera np. przełącznik klawiszowy
  lub centralkę, regulację krańcówek przeprowadzamy przy zadaniu odpowiedniego kierunku ruchu (np. trzymając klawisz
  rozwijania/zwijania lub naciskając odpowiedni przycisk pilota odpowiadający za zwijanie/rozwijanie.     
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(rozwijanie lub zwijanie)
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Zamienic miejscami przewód 
czarny z brązowym.

Pokręć pierścieniem silnika wraz 
z obrotami zabieraka jeśli silnik 
nie jest zamontowany w
rurze (jeśli jest to sprawdź czy 
silnik jest prawidłowo 
zamontowany i czy prawidłowo
podłączono przewody).

a. Przywrócić właściwe 
parametry zasilania.
b. Połączyć przewody wg 
instrukcji.
c. Sprawdzić co powoduje 
przeciążenie i usunąć problem.
d. Usunąć przyczynę 
nieprawidłowego
montażu.

Silnik zacznie sie obracac po 
ostygnieciu – po
około 20 minutach.

7. Usuwanie błedów.

Błąd                          Możliwa przyczyna                Usuwanie błędu

1. Odwrotne kierunki ruchu.

2. Silnik obraca się wyłącznie 
w jednym kierunku.

3. Silnik nie obraca
się lub obraca się z
mniejszą prędkością.

4. Silnik zatrzymuje się po 
chwili pracy.

Nieprawidłowe podłączenie
przewodów.

Jeden z wyłączników
krańcowych jest wyłączony

a. Nieprawidłowa wartość
napięcia zasilającego.
b. Nieprawidłowe
podłączenie przewodów.
c. Przeciążenie 
mechaniczne.
d. Nieprawidłowy montaż

Z powodu zbyt długiej 
pracy silnika zadziałało
zabezpieczenie termiczne

*** Niniejsza publikacja, wraz ze wszystkimi fotografiami, ilustracjami, jest własnością firmy Adams Centrum Handlowe 
Nip9282088809 i chroniona jest prawem autorskim. Wszystkie prawa zastrzeżone. Ani instrukcja, ani jakikolwiek 
materiał w niej zawarty nie mogą być reprodukowane i udostępniane bez pisemnej zgody autora.  


	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5
	Strona 6
	Strona 7
	Strona 8

