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Wszelkie prawa do przedruku lub kopiowania 
są zastrzeżone – dozwolone jedynie za zgodą 
producenta.
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1.1. Wprowadzenie

 1.2. Identyfikacja urządzenia

Niniejsza instrukcja obsługi jest przeznaczona dla użytkownika końcowego (właściciela) napędu wraz z przemysłową bramą segmentową. 
Stanowi ona podstawowe wyposażenie napędu STARCUS EST 04.22 lub STARCUS EST 10.22 i należy zapoznać się z jej treścią przed 
przystąpieniem do użytkowania. Zasady dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia, obsługi oraz zalecenia z zakresu bezpieczeń-
stwa zamieszczone w instrukcji umożliwią bezpieczną pracę urządzeniem i ustrzegą użytkownika przed potencjalnymi zagrożeniami. 
Dlatego też zaleca się zachowanie instrukcji do przyszłego użytku.

Właścicielowi bramy z napędem przekazywana jest po ich zainstalowaniu:
• instrukcja obsługi napędu
• instrukcja obsługi bramy
• instrukcja bieżącej konserwacji
• książka raportowa
• deklaracja zgodności podpisana przez autoryzowanego montera (po przeprowadzeniu prób funkcjonalnych bramy z napędem  

i upewnieniu się, że napęd, sterowanie i wszystkie zabezpieczania działają prawidłowo).

Brama z napędem nie może być użytkowana zanim nie zostanie przekazana do eksploatacji przez montera, tak jak opisano w rozdziale  
4.3 „Odbiór urządzenia po montażu”.

Należy zapoznać się z treścią instrukcji obsługi przed pierwszym uruchomieniem napędu STARCUS EST 04.22 lub STARCUS EST 10.22. 
Przeczytanie całej instrukcji oraz postępowanie dokładnie z zasadami w niej przedstawionymi gwarantuje bezpieczne użytkowanie napę-
du STARCUS EST 04.22 lub STARCUS EST 10.22 i minimalizuje ryzyko wypadków lub awarii urządzenia.

Niniejsza instrukcja ważna jest tylko dla urządzenia, z którym została dostarczona. Jest identyfikowana z danym urządzeniem wg jej 
typu, numeru fabrycznego i roku budowy.

Urządzenie użytkuj tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Stosowanie samowolne, nie-zgodne z zasadami określonymi w instrukcji spo-
woduje utratę praw gwarancyjnych w przypadku powstania z tego tytułu uszkodzenia. Dotyczy to również zasady stosowania wyłącznie 
oryginalnych części zamiennych.

Producent dostarcza kompletny napęd STARCUS EST 04.22 lub STARCUS EST 10.22 wraz z dedykowanym zestawem montażowym 
oraz przemysłową bramą segmentową. Integralną część kompletnego zestawu stanowią:
• napęd,
• dedykowany zestaw montażowy,
• instrukcja montażu (przeznaczona dla montażysty),
• instrukcja obsługi napędu,
• przemysłowa brama segmentowa,
• instrukcja obsługi bramy,
• deklaracja zgodności, o której mowa wyżej.

Wyżej wymieniony zestaw może być użytkowany przez użytkownika pod warunkiem przeprowadzenia prawidłowego montażu przez 
autoryzowanych monterów sieci dealerskiej i podpisaniu przez nich deklaracji zgodności WE/UE maszyny.

Wprowadzanie jakichkolwiek zmian w urządzeniu bez uzgodnienia, zwalnia producenta od skutków wynikających z ich wprowadzenia  
i może spowodować utratę gwarancji. Szczegóły dotyczące gwarancji i obsługi serwisowej podano w karcie gwarancyjnej

W przypadku wątpliwości dotyczących obsługi napędu STARCUS EST 04.22 lub STARCUS EST 10.22, zauważonych nieprawidłowości  
w działaniu lub usterek, zwróć się do producenta pod adres:

KRISPOL Sp. z o.o.
Psary Małe, ul. Budowlana 1
62-300 Września

Dane identyfikacyjne urządzenia zamieszczono na tabliczce znamionowej przymocowanej do głowicy napędu STARCUS EST 04.22 lub 
STARCUS EST 10.22. Napęd występuje w dwóch wersjach: STARCUS EST 04.22 i STARCUS EST 10.22. Jest dostępny w dwóch  
mocach, odpowiadających bramom o maksymalnej powierzchni 16 m2 lub 38 m2.

UWAGA! Znak ten ostrzega o potencjalnym zagrożeniu względem opera-
tora urządzenia, osób postronnych lub środowiska oraz zagrożeniu doty-
czącym funkcjonowania samego urządzenia. Nieprzestrzeganie zaleceń 
oznaczonych tym znakiem grozi wypadkiem. Należy ściśle przestrzegać 
wyszczególnionych tym znakiem zaleceń.

1. Informacje ogólne
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2. Bezpieczeństwo użytkowania i ostrzeżenia

2.1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

2.2. Zasady bezpiecznego użytkowania

2.3. Zasady bezpiecznego czyszczenia, konserwacji i napraw

2.4. Opis i ocena ryzyka resztkowego

Przy obsłudze urządzenia użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania ogólnych przepisów BHP oraz zasad przewidzianych dla wa-
runków pracy z urządzeniami elektrycznymi. Podczas używania napędu STARCUS EST 04.22 lub STARCUS EST 10.22 zachowaj środki 
ostrożności związane z jego użytkowaniem oraz całej bramy przemysłowej.

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji i przestrzegać wymienionych poniżej zasad 
dotyczących eliminowania zagrożeń oraz podejmowania odpowiednich środków ostrożności.
• Urządzenie należy używać wyłącznie w sposób zgodny z przewidzianym zastosowaniem (patrz rozdz. 3.1). 
• Napęd przeznaczony jest dla bram przemysłowych. Niedopuszczalne jest używanie urządzenia przez dzieci.
• Nie pozwól dzieciom bawić się urządzeniem, w tym jego elementami sterującymi.
• Zakaz używania urządzenia do innych celów, niż podane w niniejszej instrukcji.
• Nie należy wprowadzać samodzielnych zmian w budowie urządzenia.

Napęd STARCUS EST 04.22 i napęd STARCUS EST 10.22 zaprojektowano i skonstruowano zgodnie z obecnym stanem techniki i obowią-
zującymi normami. Pomimo starań producenta o zapewnienie bezpieczeństwa i eliminacji zagrożeń przy użytkowaniu napędu wraz z bramą, 
pewne elementy ryzyka podczas jego użytkowania są nie do uniknięcia. Zazwyczaj wynikają ze sposobu użytkowania niezgodnego z przewi-
dzianym zastosowaniem. Ryzyko resztkowe może powstać w sytuacjach wyjątkowych, wynikających w szczególności z nieprzestrzegania 
instrukcji obsługi lub z niezachowania należytej uwagi podczas interakcji użytkownik-urządzenie.

Największe niebezpieczeństwo występuje podczas wykonywania następujących, zabronionych czynności opisanych w rozdz. 2.1 i 2.2 oraz:
• używanie urządzenia w sposób niezgodny z przewidzianym zastosowaniem,
• używanie urządzenia przez dzieci,
• narażanie urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur.

Ryzyko resztkowe można ograniczyć do minimum pod warunkiem przestrzegania następujących zaleceń:
• uważne czytanie i przestrzeganie instrukcji obsługi napędu oraz instrukcji obsługi przemysłowej bramy segmentowej.

• Zakaz używania urządzenia uszkodzonego.
• Sprawdź pewność podłączenia wszystkich przewodów.
• Obserwuj poruszające się skrzydło bramy i utrzymuj ludzi z dala od niego, do momentu aż brama zostanie całkowicie otwarta lub 

zamknięta.
• Gdy obsługujesz przyciski z funkcją podtrzymywania upewnij się, że inni operatorzy znajdują się z dala od bramy.
• Zachowaj ostrożność podczas ręcznej obsługi bramy, ponieważ otwarta brama może szybko opaść z powodu osłabionej lub  

pękniętej sprężyny lub wskutek niewyważenia.
• Unikaj kontaktu ciałem z uziemionymi lub doziemionymi powierzchniami.
• Nie narażaj napędu na deszcz ani wilgoć.
• Nie wykorzystuj przewodu zasilającego do np. wyciągnięcia wtyczki z gniazda, utrzymuj przewód z dala od źródeł ciepła, oleju, 

ostrych krawędzi lub poruszających się części.
• Bądź czujny, patrz co robisz, kieruj się zdrowym rozsądkiem, gdy używasz bramy z napędem, nie używaj ich, gdy jesteś pod  

wpływem środków odurzających, alkoholu lub leków.
• Zapobiegaj przypadkowemu uruchomieniu urządzenia.
• Nie pozwól, aby umiejętność obsługi zdobyta podczas częstej pracy urządzeniem spowodowała ignorowanie zasad bezpieczeństwa 

pracy narzędziem.
• Nie przeciążaj bramy z napędem, używaj ich zgodnie z przeznaczeniem.
• Jeżeli włączniki nie przełączają się w pozycję on i off – nie używaj napędu. Odłącz go od zasilania. Obsługuj bramę ręcznie  

(za pomocą łańcucha) i wezwij serwis celem usunięcia usterki.

• Systematycznie sprawdzaj całą instalację, zwłaszcza przewody, sprężyny i elementy mocowania (pod kątem zużycia, uszkodzenia  
lub niewyważenia). 

• Nie używaj napędu z bramą, gdy konieczne jest przeprowadzenie naprawy lub regulacji wskutek zauważonego uszkodzenia lub nie-
wyważenia (mogących doprowadzić do powstania obrażeń).

• Konserwuj urządzenie, sprawdzaj czy stan techniczny (mocowanie części) nie spowoduje nieprawidłowego działania narzędzia. 
• Wszelkie naprawy lub regulacje napędu z bramą powierzaj upoważnionemu serwisowi.
• Utrzymuj powierzchnie uchwytów w czystości, powinny być suche i wolne od oleju i smarów.
• Bramę przemysłową mogą obsługiwać wyłącznie osoby dorosłe. Właściciel decyduje czy mogą ją obsługiwać osoby niepełnosprawne 

lub starsze. Zaleca się, aby właściciel bramy przemysłowej wyznaczył osoby upoważnione do uruchamiania bramy.
• Zakaz obsługiwania bramy przez dzieci!
• Systematycznie sprawdzaj całą instalację pod kątem braku równowagi oraz śladów zużycia lub uszkodzenia przewodów, sprężyn  

i innych elementów mocujących.
• Urządzenie powinna serwisować osoba wykwalifikowana i powinna używać jedynie identycznych części zamiennych.

Zakaz podejmowania przez Użytkownika jakichkolwiek działań  
mogących prowadzić do obniżenia poziomu bezpieczeństwa.
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 2.5. Strefy niebezpieczne

Przy krawędziach bocznych:
Ryzyko zgniecenia między krawędziami
bocznymi, a sąsiadującymi częściami 
stałymi.

Przy krawędziach bocznych:
Ryzyko zgniecenia między krawędziami
bocznymi, a sąsiadującymi częściami 
stałymi.

Przy prowadnicach poziomych:
Ryzyko zaklinowania pomiędzy pro-
wadnicami poziomymi, a rolkami.

Przy prowadnicach poziomych:
Ryzyko zaklinowania pomiędzy pro-
wadnicami poziomymi, a rolkami.

Przy krawędzi tylnej:
Ryzyko zgniecenia w obrębie nadproża 
w czasie zamykania i w obrębie sąsiadu-
jących części stałych w czasie otwierania.

Przy krawędzi głównej:
Ryzyko zgniecenia w czasie zamykania 
(przy podłożu) i w czasie otwierania 
(przy nadprożu).

Na powierzchni kurtyny:
Ryzyko skaleczenia i zaklinowania 
pomiędzy panelami płaszcza.

Na powierzchni kurtyny:
Ryzyko skaleczenia i zaklinowania 
pomiędzy panelami płaszcza.

Nalepka ostrzegawcza:
Powinna zostać naklejona przez montera 
w widocznym miejscu w pobliżu bramy 
lub w pobliżu układu sterowania. 

Przy prowadnicach pionowych:
Ryzyko skaleczenia i zaklinowania 
pomiędzy prowadnicami pionowymi, 
a rolkami.

Przy krawędzi tylnej:
Ryzyko zgniecenia w obrębie nadproża w 
czasie zamykanie i w obrębie sąsiadujących 
części stałych w czasie otwierania.

Przy prowadnicach pionowych:
Ryzyko skaleczenia i zaklinowania pomiędzy 
prowadnicami pionowymi, a rolkami.

Przy krawędzi głównej:
Ryzyko zgniecenia w czasie zamykania 
(przy podłożu) i w czasie otwierania 
(przy nadprożu).

Przy krawędziach bocznych:
Ryzyko zgniecenia między krawędziami
bocznymi, a sąsiadującymi częściami 
stałymi.

Przy krawędziach bocznych:
Ryzyko zgniecenia między krawędziami
bocznymi, a sąsiadującymi częściami 
stałymi.

Przy prowadnicach poziomych:
Ryzyko zaklinowania pomiędzy pro-
wadnicami poziomymi, a rolkami.

Przy prowadnicach poziomych:
Ryzyko zaklinowania pomiędzy pro-
wadnicami poziomymi, a rolkami.

Przy krawędzi tylnej:
Ryzyko zgniecenia w obrębie nadproża 
w czasie zamykania i w obrębie sąsiadu-
jących części stałych w czasie otwierania.

Przy krawędzi głównej:
Ryzyko zgniecenia w czasie zamykania 
(przy podłożu) i w czasie otwierania 
(przy nadprożu).

Na powierzchni kurtyny:
Ryzyko skaleczenia i zaklinowania 
pomiędzy panelami płaszcza.

Na powierzchni kurtyny:
Ryzyko skaleczenia i zaklinowania 
pomiędzy panelami płaszcza.

Nalepka ostrzegawcza:
Powinna zostać naklejona przez montera 
w widocznym miejscu w pobliżu bramy 
lub w pobliżu układu sterowania. 

Przy prowadnicach pionowych:
Ryzyko skaleczenia i zaklinowania 
pomiędzy prowadnicami pionowymi, 
a rolkami.

Przy krawędzi tylnej:
Ryzyko zgniecenia w obrębie nadproża w 
czasie zamykanie i w obrębie sąsiadujących 
części stałych w czasie otwierania.

Przy prowadnicach pionowych:
Ryzyko skaleczenia i zaklinowania pomiędzy 
prowadnicami pionowymi, a rolkami.

Przy krawędzi głównej:
Ryzyko zgniecenia w czasie zamykania 
(przy podłożu) i w czasie otwierania 
(przy nadprożu).



6

3. Opis urządzenia

3.1. Przeznaczenie

3.2. Charakterystyka techniczna napędu STARCUS EST 04.22 / EST 10.22

Napęd STARCUS EST 04.22 lub STARCUS EST 10.22 jest przeznaczony do automatycznej obsługi przemysłowych bram segmentowych. 
Jest dostępny w dwóch mocach, odpowiadających bramom o maksymalnej powierzchni 16 m2 lub 38 m2.

Napęd wraz z bramą przemysłową przeznaczone są dla ruchu kołowego i pieszego. Służą do za-instalowania na obszarach znajdujących 
się w zasięgu ludzi, głównie w celu stworzenia bezpiecznego dostępu dla towarów, pojazdów i osób, w obiektach przemysłowych  
i handlowych.

Niezalecane jest instalowanie niniejszych bram w obiektach mieszkalnych.

Istnieje możliwość podpięcia: 
• mikrowyłącznika drzwi serwisowych, który blokuje ruch bramy po otwarciu drzwi. 

Zawartość podstawowego zestawu: 
• motoreduktor,
• kabel zasilający z wtyczką,
• kabel konsoli sterowniczej,
• konsolę 3-przyciskową,
• konsolę montażową,
• kliny,
• elementy montażowe,
• ręczny mechanizm obsługi bramy w przypadku braku zasilania.

Napęd powinien być instalowany na wysokości co najmniej 2,5 m nad podłogą lub poziomem dostępu. Napęd nie może być stosowany  
z bramą posiadającą otwory o średnicy większej niż 50 mm lub krawędzie bądź wystające części, na których człowiek mógłby stanąć lub 
się ich uchwycić.

Napęd przystosowany jest do przemysłowych bram segmentowych o następujących parametrach:
EST 04.22 - waga bramy max 232kg, powierzchnia max 16 m2

EST 10.22 - waga bramy max 551kg, powierzchnia max 38m2

Napęd działa za pomocą energii elektrycznej, w przypadku braku zasilania z sieci elektrycznej można go odblokować, a bramę można  
uruchomić ręcznie z użyciem łańcucha. Napęd przeznaczony jest do pracy wewnątrz pomieszczeń. Zakaz instalowania urządzenia na  
zewnątrz pomieszczeń oraz w pomieszczeniach o atmosferze potencjalnie wybuchowej lub w takich, w których obecne są palne ciecze, 
gazy lub pyły. Zakaz wystawiania napędu na deszcz lub wilgoć.

OSTRZEŻENIE: Napęd automatyczny.

Spełnienie wymagań dotyczących używania urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta oraz ścisłe przestrzeganie zaleceń stanowi 
warunek użytkowania zgodnego z przewidzianym zastosowaniem. Użytkowanie urządzenia do innych celów będzie rozumiane jako  
użytkowanie niezgodne z przewidzianym zastosowaniem.

UWAGA! Produkt można użytkować dopiero po całkowitym zakończeniu procesu montażu i po przeprowadzeniu przez montera pełnej 
kontroli końcowej – w jej wyniku powinieneś otrzymać:
• niniejszą instrukcję obsługi napędu,
• instrukcję obsługi przemysłowej bramy segmentowej,
• instrukcję bieżącej konserwacji (stanowi integralną część instrukcji obsługi bramy),
• książkę raportową (stanowi integralną część instrukcji obsługi bramy),
• deklarację zgodności podpisaną przez autoryzowanego montera (po przeprowadzeniu prób funkcjonalnych bramy z napędem  

i upewnieniu się, że napęd, sterowanie i wszystkie zabezpieczania działają prawidłowo).

Dopiero wtedy możesz używać bramy z napędem!

Napęd wyposażony jest w:
• obudowę,
• silnik z przekładnią,
• mechaniczne wyłączniki krańcowe,
• osłonę,
• instalację elektryczną,
• centralę sterującą.

Montowany jest na wale pod sufitem. Podstawowym wyposażeniem jest konsola 3-przyciskowa umożliwiająca sterowanie bramą.  
Napędem można sterować również za po-mocą przełącznika kluczykowego lub łącznika klawiszowego dzwonkowego (zależnie od  
konfiguracji wyposażenia). Wyposażenie opcjonalne stanowią:
• przełącznik kluczykowy,
• przełącznik ciągniony,
• mikrowyłącznik rygla/zamka,
• kontaktron.

Samowolne zmiany wprowadzone w urządzeniu bez zgody wytwórcy 
zwalniają go z odpowiedzialności za powstałe szkody.

3.3. Budowa i działanie
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4. Czynności wstępne i oddanie do eksploatacji

4.1. Zamawianie i dostawa

4.2. Przygotowanie podłoża do montażu

Zamówienia na napęd STARCUS EST 04.22 lub STARCUS EST 10.22 można składać u producenta urządzenia lub w jego sieci dealerskiej.
Urządzenie dostarczane jest jako gotowy wyrób do zamontowania. Opakowane jest w kartonowe pudełko, w którym oprócz urządzenia 
znajdują się elementy montażowe.

Montaż musi być przeprowadzany przez personel sieci dealerskiej autoryzowany przez firmę KRISPOL. Przed pierwszym użyciem urządze-
nia zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji.

Napęd wraz z przemysłową bramą segmentową może być instalowany do konstrukcji wsporczej w obiekcie przemysłowym lub handlowym. 

Podłoże montażowe dla bramy z napędem powinny cechować:
• w przypadku murów – sucha i równa powierzchnia o odpowiedniej wytrzymałości wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami 

budowlanymi,
• w przypadku konstrukcji metalowych – poprawność konstrukcyjna i wytrzymałościowa.

Do montażu, w zależności od podłoża, stosuje się:
• kołki rozporowe – dotyczy podłoża żelbetowego lub cegły pełnej,
• śruby lub wkręty samowiercące – dotyczy konstrukcji stalowej,
• kołki do cegły szczelinowej i gazobetonu – dotyczy podłoża wykonanego z cegły szczelinowej, gazobetonu lub materiału o podobnych 

właściwościach.

Dokładny rodzaj i rozmiar elementów mocujących jest ustalany indywidualnie z każdym inwestorem. Zapewnienie właściwych elementów 
mocujących leży po stronie zamawiającego napęd wraz z bramą.

Konstrukcja wsporcza powinna umożliwić prawidłowe wywiercenie otworów do zamocowań.

Miejsce zainstalowania napędu wraz z przemysłową bramą segmentową i ich późniejsze-go użytkowania powinno być właściwie oświe-
tlone i powinno być tak dobrane, aby zapewniało bezpieczne użytkowanie napędu wraz z bramą. Za zapewnienie niniejszych warunków 
odpowiada właściciel bramy z napędem.

• Elementy montażowe napędu dostarczane są wraz z napędem.
• Niedopuszczalne jest używanie innych elementów montażowych niż te, które znajdują się w zestawie.
• Wszystkie połączenia elektryczne muszą być wykonywane po odcięciu zasilania.

Przestrzeganie procedury instalacji opisanej w instrukcji montażu oraz przeprowadzenie prac przez autoryzowanych monterów zapewni 
sprawne i bezpieczne funkcjonowanie bramy z napędem. Nieprawidłowy montaż i obsługa mogą doprowadzić do poważnych obrażeń 
ciała i uszkodzenia mienia.

Zakaz instalacji napędu do innych celów, niż podane w niniejszej instrukcji. Nakaz używania tylko dołączonych narzędzi i części składo-
wych do mocowania, a w każdym przypadku elementów mocujących (wkrętów, kołków rozporowych, śrub, nakrętek) odpowiednich do 
rodzaju zamocowania oraz obciążeń wywoływanych przez bramę z na-pędem.

UWAGA! Jakiekolwiek odstępstwa w odniesieniu do elementów mocują-
cych są niedopuszczalne, ze względu na zagrożenia w stosunku do przy-
szłych użytkowników!

Dane techniczne napędu STARCUS

Parametr Jednostka
Napęd

EST 04.22 EST 10.22

Typ — Napęd do automatyzacji przemysłowych bram segmentowych

Zasilanie fazy; V / Hz ~ 3x400 V / 50 Hz

Silnik elektryczny

Maksymalna moc pobierana kW 0,5 0,5

Pobór prądu A 2,2

Zdawczy moment obrotowy Nm 40 100

Zdawcza prędkość obrotowa min-1 22

Intensywność pracy % 40

Stopień ochrony IP 54

Poziom emisji ciśnienia akustycznego dB(A) max 65

Dopuszczalna temperatura otoczenia °C -20 do +55

Wilgotność względna % ≤ 80

Maksymalna odległość od sufitu mm 1000

Maksymalny ciągły czas pracy s 60

Ciężar kg 14

Średnica wałka mm 25,4

Poziom emisji ciśnienia akustycznego dB(A) max 65

Dopuszczalna temperatura otoczenia °C -20 do +55

Wilgotność względna % ≤ 80
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4.3. Odbiór urządzenia po montażu

Do obsługi napędu służy konsola 3-przyciskowa. W przypadku braku zasilania brama może być obsługiwana ręcznie za pomocą łańcucha. 
Pamiętaj, by nie szarpać za łańcuch, ponieważ może to doprowadzić do zablokowania bramy. Obsługa bramy wyposażonej w mechanizm 
łańcuchowy powinna odbywać się płynnie. 

W zależności od konfiguracji bramę z napędem można obsługiwać za pomocą przełącznika kluczykowego lub łącznika klawiszowego
Szczegóły przedstawiono w instrukcji obsługi bramy przemysłowej.

Przeglądy i konserwacje napędu należy przeprowadzać z tą samą częstotliwością co bramy, dlatego wszystkie szczegóły przedstawiono 
w instrukcji obsługi przemysłowej bramy segmentowej. 

W przypadku wystąpienia usterki zwróć się po pomoc do autoryzowanego serwisu producenta KRISPOL (sieci dealerskiej). Najlepiej zwróć 
się do tego samego punktu, który przeprowadzał montaż bramy z napędem. Dane na temat firmy znajdziesz w książce raportowej stano-
wiącej integralną część instrukcji obsługi przemysłowej bramy segmentowej.

Podobnie jak w przypadku montażu, również czynności związane z demontażem muszą być wykonane przez wykwalifikowany personel 
techniczny. Podczas kasacji należy postępować zgodnie z przepisami bezpieczeństwa dotyczącymi demontażu urządzeń elektrycznych, 
utylizacji elektroniki oraz z procedurami zapobiegającymi skażeniu środowiska. 

Wszystkie części urządzenia muszą być posegregowane i poddane odpowiedniej utylizacji.

Karta gwarancyjna stanowi integralną część instrukcji obsługi, która znajduje się w instrukcji montażu. Pamiętaj, aby podczas odbioru 
napędu z bramą sprawdzić, czy monter wypełnił i przekazał kartę gwarancyjną.

Książka raportowa stanowi integralną część instrukcji obsługi bramy. Pamiętaj, aby podczas odbioru napędu z bramą sprawdzić, czy  
monter wypełnił książkę raportową.

W jej wyniku powinieneś otrzymać:
• niniejszą instrukcję obsługi napędu,
• instrukcję obsługi przemysłowej bramy segmentowej,
• instrukcję bieżącej konserwacji (stanowi integralną część instrukcji obsługi bramy),
• książkę raportową (stanowi integralną część instrukcji obsługi bramy),
• deklarację zgodności podpisaną przez autoryzowanego montera (po przeprowadzeniu prób funkcjonalnych bramy z napędem  

i upewnieniu się, że napęd, sterowanie i wszystkie zabezpieczania działają prawidłowo).

Przekazanie do eksploatacji polega przede wszystkim na przeszkoleniu użytkowników, zademonstrowaniu działania, przekazaniu instruk-
cji obsługi bramy, instrukcji obsługi na-pędu, instrukcji bieżącej konserwacji, książki raportowej oraz podpisanej przez montera deklaracji 
zgodności WE/UE dla napędu z bramą.

UWAGA! Produkt można użytkować dopiero po całkowitym zakończeniu 
procesu montażu i po przeprowadzeniu przez montera pełnej kontroli 
końcowej.

5.1. Włączanie i wyłączanie

6.1. Przeglądy i konserwacja

5. Użytkowanie napędu STARCUS EST 04.22 / EST 10.22

6. Konserwacja

7. Rozwiązywanie problemów

8. Demontaż i kasacja

9. Karta gwarancyjna

10. Książka raportowa

UWAGA! Nakaz oddawania odpadów elektrycznych  
do punktów upoważnionych do ich odbioru.

Informacja dla użytkowników o sposobie postępowania  
ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.
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