
UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

1. Urządzenie może być używane przez dzieci od 8 roku życia 
oraz osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, 
sensorycznych lub umysłowych bądź osoby nieposiadające 
doświadczenia i wiedzy tylko, jeżeli znajdują się one pod 
nadzorem lub zostały poinstruowane o użytkowaniu urządzenia 
w sposób bezpieczny oraz jeśli rozumieją powiązane 
zagrożenia. 
2. Dzieci nie mogą bawić się z urządzeniem.
3. Dzieci nie mogą czyścić urządzenia ani wykonywać czynności 
konserwacyjnych bez nadzoru.
4. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać 
wymieniony przez producenta, autoryzowanego serwisanta lub 
osoby o porównywalnych kwalifikacjach, gdyż inne postępowanie 
może być źródłem zagrożenia.
5. OSTRZEŻENIE: przed czyszczeniem, konserwacją i podczas 
wymiany części koniecznie odłącz napęd od prądu.
6. Instrukcja musi stwierdzać, że poziom ciśnienia akustycznego 
dźwięku A napędu jest równy lub niższy od 70 dB(A), np. poprzez 
zapis LpA ≤ 70dB(A).
7. Masa i wymiary napędzanego elementu muszą być 
kompatybilne ze znamionowymi momentem siły i czasem pracy.
8. Należy stosować z elementami, do których obsługi napęd jest 
przeznaczony.
9. OSTRZEŻENIE: Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. 
Dla bezpieczeństwa konieczne jest przestrzeganie tych instrukcji. 
Zachowaj te instrukcje.
10. Nie zezwalaj dzieciom na zabawę wmontowanym układem 
sterowania. Przechowuj zdalne nadajniki sterujące poza 
zasięgiem dzieci.
11. Często sprawdzaj, czy instalacja jest stabilna oraz, czy nie ma 
śladów zużycia lub uszkodzenia przewodu i sprężyn. Nie używaj 
napędu, jeśli konieczna jest naprawa lub wprowadzenie 
modyfikacji.
12. Obserwuj przesuwającą roletę, która jest w ruchu; ludzie nie 
powinni zbliżać się do rolety, dopóki nie zostanie ona całkowicie 
zamknięta.
13. OSTRZEŻENIE: Ważne instrukcje dotyczące 
bezpieczeństwa. Koniecznie przestrzegaj wszystkich instrukcji, 
gdyż wadliwy montaż i instalacja mogą prowadzić do poważnych 
uszkodzeń ciała.
14. Przed instalacją napędu usuń wszystkie zbędne kable i odłącz 
od prądu wszystkie urządzenia, które nie wymagają w tym 
momencie zasilania prądem.

(A-01)

Parametry (modele i parametry opisano na tabliczce znamionowej)

Informacje o produkcie

FUNKCJE:

Zmiana kierunku
Wbudowany odbiornik
Preferowana pozycja zatrzymania
Regulacja prędkości
Zasilanie prądem stałym
Przywracanie ustawień fabrycznych

Limit elektroniczny
Ochrona przed zablokowaniem
Tryb Jog i Tilt (Impulsowy i Ciągły)
Przycisk programów
Zapamiętane ustawienia
Wbudowana bateria litowa

-10⁰C

50⁰C

Zakres
temperatur

Uwagi dotyczące użytkowania

1. Przed pierwszym użyciem naładuj urządzenie, aby zapewnić mu pełną moc podczas użytkowania (napęd 
ładowany jest ładowarką USB 5V).
2. Nie używaj napędu, jeśli pojawiło się ostrzeżenie o niskim napięciu.

1. Napęd przestanie działać, jeśli napięcie zasilania będzie niższe niż 6,5V, a uruchomi się ponownie,                        
kiedy napięcie będzie wyższe niż 6,8V.
2. Gdy napięcie zasilania jest niższe niż 6,0V silnik wyłącza się i rozlega się sygnał dźwiękowy. Gdy 
napięcie zasilania przekracza 6,2V, można znów włączyć napęd.
3. Gdy napięcie jest niższe niż 7,2V, silnik pracuje ciągle, włącza się alarm i rozlega się sygnał 
dźwiękowy 10 razy oraz światło LED mruga 10 razy.

3. Użytkowanie:
1. Prawidłowy czas działania nadajnika to 10 sek, nadajnik wyjdzie z trybu ustawień po 10 sek.
2. W odpowiedzi na działanie nadajnika napęd podejmie odpowiednią reakcję: wykona dane działanie lub 
wyda sygnał dźwiękowy – następny krok wykonaj po pojawieniu się reakcji.

4. Ustawienia pozycji krańcowych:
1. Po ustawieniu górnej i dolnej pozycji krańcowej operowany element (np. roleta) nie będzie przesuwać      
się poza ustawione limity.
2. Po ustawieniu pozycji krańcowych urządzenie zapamięta je nawet po odłączeniu od prądu.
3. Aby wyczyścić ustawienia, przywróć ustawienia fabryczne.
4. Po dwóch minutach od sparowania nadajnik automatycznie opuści tryb ustawień krańcowych.

5. Jeśli nie wykonujemy żadnych czynności przy włączonym napędzie, automatycznie wyłączy się on po 6    
minutach.
6. W razie zgubienia nadajnika należy skonfigurować nowy nadajnik.
 

DM25LEU/L–1.1N/28r

1.1 Nm

Typ

Moment siły (Nm)

USB 5V 2ANapięcie wejściowe (V)

8WMoc znamionowa (W)

433.92 MHzCzęstotliwość nadawania (MHz)

Rura nawojowa musi być ściśle dopasowana do zabieraka i adaptera.
Dobierz odpowiedni zabierak i adapter do rury nawojowej.

Instalacja napędu

Rura nawojowa
Rura nawojowa

Opaska zabieraka

Uchwyt rolety

Tylny uchwyt rolety

0

1

0

1

Button specification

Uwaga: przełącznik baterii: O oznacza wyłącznie, 1 oznacza włączenie.

Przycisk ustawień
(P1)
Przełącznik baterii
litowej

Interfejs ładowarki USB

0

1 Dioda LED

DC1612 15-podwójne sterowanie programami wyświetlacz LCD

Wybór programu“-”
(P1-)przycisk

Wybór programu „+„
(P1+) przycisk

Tryb Jog
(impulsowy) w górę

Tryb Jog
(impulsowy) w dół

Przycisk UP (w górę)

Przycisk Stop

Przycisk Down (w dół)

Lithium Cell
3V

Wyświetlacz

Przycisk ustawień

NAPĘD RUROWY
DM25LEU/7
INSTRUKCJA OBSŁUGI

Jeden napęd może obsługiwać max. 20 programów; jeśli dodasz większą ilość
programów, urządzenie będzie nadpisywać każdy nowy program na ostatnim programie.

1

Zabierak2

Pierścień osadczy2

P2 P2

M

P2

Przed użyciem koniecznie zapoznaj się z niżej wymienionymi środkami ostrożności:

PRZECZYTAJ

Designed in Poland
Made in P.R.C.
Importer:
Big5 Krzysztof Czurczak
ul. Wysockiego 41/6
42-218 Częstochowa
NIP: 6861576041
www.heckermann.pl

newelectricshop

new-electric

Znajdź nas
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„Di~” x1
Poczekaj na reakcję x1

„Di” x1
Poczekaj na reakcję x1

Roleta przesuwa się
w górę 

Roleta przesuwa się
w dół 

Roleta
zatrzymuje się

Roleta
zatrzymuje się

Poczekaj, aż roleta dotrze
do oczekiwanej górnej pozycji

Poczekaj, aż roleta dotrze
do oczekiwanej dolnej pozycji 

Opuść/Unieś roletę
do oczekiwanej
pozycji zatrzymania

„Di” x1
Poczekaj na reakcję x1

„Di” x1
Poczekaj na reakcję x1

„Di” x4
Poczekaj na reakcję

x1

„Di” x1
Poczekaj na reakcję x1

Poczekaj na reakcję x1 „Di” x7
Poczekaj na reakcję x1

„Di” x1
Poczekaj na reakcję x1

„Di” x1
Poczekaj na reakcję x1

„Di” x1
Poczekaj na reakcję x1

„Di” x1
Poczekaj na reakcję x1

„Di” x5
Poczekaj na reakcję x1

„Di” x1
Poczekaj na reakcję x1

„Di” x5
Poczekaj na reakcję x1

„Di” x1
Poczekaj na reakcję x1

„Di” x4
Poczekaj na reakcję x1

„Di~” x1

Poczekaj na reakcję x1 „Di~” x1

Poczekaj na reakcję x2 „Di” x2

Poczekaj na reakcję x3 „Di” x3

Poczekaj na reakcję x4 „Di” x4

„Di” x1
Poczekaj na reakcję x1

„Di” x7
Poczekaj na reakcję x1

„Di” x5
Poczekaj na reakcję

x1

Dokładnie wyreguluj
górną/dolną

pozycję krańcową

„Di” x1
Poczekaj na reakcję x1

„Di” x2
Poczekaj na reakcję x1

Poczekaj na
reakcję x2

Poczekaj na
reakcję x3

„Di” x4
Poczekaj na reakcję x1

„Di” x5
Poczekaj na reakcję x1

„Di” x5
Poczekaj na reakcję x1

„Di” x1
Poczekaj na reakcję x1

„Di” x1
Poczekaj na reakcję x1

„Di” x3
Poczekaj na reakcję x1

Poczekaj na reakcję
x1

Poczekaj na reakcję
x1

„Di” x6
Poczekaj na reakcję

x1

„Di~” x6
Poczekaj na reakcję x1„Di~” x1

W przypadku konieczności odwrócenia obrotu napędu sterowanego przez nadajnik wykonaj poniższe 
czynności odwrotnie.

Konfiguracja
zakończona
sukcesemWciśnij na

1sek.
Wciśnij na

1sek.
Wciśnij na

1sek.

1. Wejdź w tryb ustawień pozycji krańcowych.

1. Usuwanie jednego nadajnika.

2. Usuwanie wszystkich nadajników.

1. Ustaw preferowaną pozycję zatrzymania.

Po ustawieniu górnej i dolnej pozycji krańcowej można ustawić pozycję zatrzymania pomiędzy nimi jako pozycję półotwartą.

Następuje wejście do trybu ustawień
pozycji krańcowych 

Górna pozycja krańcowa
została ustawiona

Górna pozycja krańcowa
została ustawiona

Następuje wejście w tryb ciągły

Precyzyjna regulacja
górnej/dolnej
pozycji krańcowej
zakończona sukcesem

Preferowana pozycja
zatrzymania
została ustawiona

2. Ustaw górną pozycję krańcową.

3. Ustaw dolną pozycję krańcową.

Poczekaj na reakcję x1 ”Di~” x1

Naciskaj przez 2 sek. Puść P1

T>10 sek.

„Di~” x1
Poczekaj 

na reakcję x1

Wyłącz,
przestawiając na O

Włącz,
przestawiając na 1

Wyłącz,
przestawiając na O

Wciśnij na 
1 sek.

Wciśnij na 
1 sek.

Wciśnij na 
1 sek.

Wciśnij na 
1 sek.

Wciśnij na 
1 sek.

Wciśnij na 
1 sek.

Wciśnij na 
1 sek.

Wciśnij na 
1 sek.

Wciśnij na 
1 sek.

Wciśnij krótko 5x
albo długo 3x

Wciśnij na 
1 sek.

Wciśnij na 
1 sek.

Wciśnij na 
1 sek.

Wciśnij na 
1 sek.

Wciśnij na 
2 sek.

Wciśnij na 
1 sek.

Wciśnij na 
5 sek.

Wciśnij na 
1 sek.

Wciśnij na 
1 sek.

Wciśnij na 
2 sek.

Wciśnij na 
1 sek.

Wciśnij na 
1 sek.

Wciśnij na 
1 sek.

Wciśnij na 
1 sek.

Wciśnij na 
1 sek.

Wciśnij na 
1 sek.

Wciśnij na 
1 sek.

Wciśnij na 
1 sek.

Wciśnij na 
1 sek.

Wciśnij na 
2 sek.

Puść
P1

Wciśnij na 
1 sek.

Wciśnij na 
1 sek.

lub

Wciśnij na 
1 sek.

Wciśnij na 
1 sek.

Wciśnij na 
1 sek.

Wciśnij na 
2 sek.

Wciśnij krótko
P1

Naciskaj przez
2 sek.

Naciskaj przez
6 sek.

Puść
1P

Naciskaj przez
10 sek.

Puść
1P

Naciskaj przez
14 sek.

Puść
1P

Puść
P1

Wciśnij na 
2 sek.

Włącz,
przestawiając na 1

1 01 0

2  Zmiana kierunku P2→P2→Down

Nadajnik dodany

(Up+Down)

Up+Stop1. Zwiększanie prędkości. Down+Stop2. Zmniejszanie prędkości.

+ +

NUMER

1

PROBLEM POWÓD POSTĘPOWANIE

Napęd nie pracuje.

a. Uruchom napęd po pełnym naładowaniu
baterii.
b. Sparuj nadajnik.
c. Skontaktuj się z techniczną
obsługą posprzedażową.

a. Bateria nie została naładowana.
b. Nie sparowano nadajnika.
c. Jeśli po naciśnięciu przycisku P1 
przez długi czas nie ma reakcji, 
może to oznaczać brak zasilania.

2. Ustawianie / dodawanie nadajnika.

Napęd znajduje się w trybie ustawień.
Powtórzyć czynności opisane w punkcie Konfiguracja.

4. Zmiana kierunku

5. Przywracanie ustawień fabrycznych

Zmiana kierunku zakończona sukcesem

Przywrócono ustawienia fabryczne

1. Funkcja krótkiego naciśnięcia.

Napęd porusza się w górę / zatrzymuje się / porusza się w dół ...

3. Ekranowanie sieci bezprzewodowej.

Napęd znajduje się w trybie ekranowania
sieci bezprzewodowej

Zmiana ustawienia
kierunku
zakończona
sukcesem

T>10s

1 01 0

Górna pozycja
krańcowa

Dolna pozycja
krańcowa

1  Konfiguracja P2→P2→Up

Nadajnik dodany

Pomyślnie usunięto nadajnik

P2     →P2     →P2

P2     →P2     →P2

2. Ustaw roletę w preferowanej pozycji zatrzymania.

Napęd przesuwa roletę do preferowanej pozycji zatrzymania

Stop

P2→Up→Down

Pomyślnie usunięto pozycje krańcowe

Pomyślnie usunięto wszystkie nadajniki

P2→Down→P2

P2→Up→P2

Up→Stop→Stop

Down→Stop→Stop

P2→Stop→Stop

Preferowana
pozycja

zatrzymania
(dowolna pozycja)

Wciśnij krótko 5x
albo długo 3x

Up+Down→Up/Down→Stop

+

+

Prędkość napędu
zwiększona
na drugi bieg

Prędkość napędu
zwiększona
na trzeci bieg

Poczekaj na
reakcję x1

Poczekaj na
reakcję x2

Prędkość napędu
zmniejszona
na pierwszy bieg

Prędkość napędu
zmniejszona
na drugi bieg

P2→Stop→P2

Metoda pierwsza.

Metoda druga.

10 Regulacja prędkości

11 Obsługa przycisku P1 w sterowniku napędu

12 Problemy i rozwiązania

3  Ustawianie pozycji krańcowych

4  Preferowana pozycja zatrzymania (pozycja półotwarta)

5  Wybór trybu Jog/Tilt – przesuwanie impulsowe lub ciągłe

6 Precyzyjna regulacja górnej/dolnej pozycji krańcowej

7 Dodawanie nadajnika

8 Usuwanie pozycji krańcowych

9 Usuwanie nadajnika

P2 P2

P2

P2

P2

P2

P2 P2

P2

P2

P2 P2

P2 P2

P2

P2

P2

P2

Uwaga: Po pomyślnej konfiguracji, w celu usunięcia oryginalnych ustawień krańcowych i ustawień trybu prędkości obrotowej
              silnika, należy przywrócić wartości fabryczne.

Uwaga: W trybie Jog naciśnij na 2 sek. przycisk up/down, a napęd będzie poruszał się w trybie impulsowym; jeśli zaś
              przytrzymasz przyciski dłużej niż 2 sek., napęd będzie poruszał się w trybie ciągłym.

Uwaga: Nadajnik      jest nadajnikiem już skonfigurowany, nadajnik      jest jeszcze nieskonfigurowany. Metodę drugą należy
zastosować, kiedy urządzenie jest poza zasięgiem. Po dodaniu nadajnika zachowane zostaną oryginalne ustawienia napędu.

Uwaga: Napęd przechodzi w tryb ekranowania sieci bezprzewodowej, zapisuje poprzednie ustawienie funkcji systemu i
              kod nadajnika oraz zamyka funkcję odbioru sygnału bezprzewodowego (krótkie naciśnięcie przycisku P1
              powoduje przywrócenie odbioru sygnału bezprzewodowego).

Uwaga:      i       są skonfigurowanymi nadajnikami; ta metoda zadziała wyłącznie na nadajnik       i nie zadziała na nadajnik

Uwaga: Po wejściu w tryb precyzyjnej regulacji górnej/dolnej pozycji krańcowej naciśnij krótko przycisk up/down, a napęd
wejdzie w tryb Jog. Jeśli będziesz wciskał przycisk dłużej niż 2 sek., napęd będzie poruszał się w trybie ciągłym. Puść przycisk,
aby zatrzymać działanie napędu, a oryginalna preferowana pozycja zatrzymania zostanie automatycznie usunięta – precyzyjna
regulacja zakończyła się niepowodzeniem, urządzenie wciąż pracuje wg oryginalnych pozycji krańcowych.

Uwaga: Po przejściu do trybu ustawień pozycji krańcowych należy nacisnąć przycisk up/down, aby uruchomić urządzenie,
              następnie nacisnąć przycisk P2, aby przejść do trybu działania i precyzyjnie ustawić pozycje krańcowe.

Uwaga: Jeśli po przejściu do trybu ustawień pozycji krańcowych w ciągu 2 minut nie wciśniesz żadnego przycisku, napęd
              automatycznie wychodzi z trybu ustawień pozycji krańcowych. Po wyłączeniu i ponownym włączeniu napędu również
              wyjdzie on z trybu ustawień pozycji krańcowych. Jeżeli napęd ma już ustawione pozycje krańcowe, należy je usunąć,
              a następnie ustawić zgodnie z preferencjami.

Uwaga: Zmiana kierunku nie powoduje utraty oryginalnych ustawień napędu.

Uwaga: Powtórz te czynności, aby usunąć preferowaną pozycję zatrzymania.

Uwaga: Zmiana kierunku nie powoduje utraty oryginalnych ustawień napędu.

Uwaga: Po przywróceniu ustawień fabrycznych wszystkie ustawienia systemu i nadajnika zostaną skasowane.

Uwaga: Tę czynność należy przeprowadzać, gdy są ustawione pozycje krańcowe napędu.

Wciśnij krótko 5x
albo długo 3x

Następuje
wejście w tryb
precyzyjnej
regulacji

P2

NAPĘD RUROWY
DM25LEU/7

INSTRUKCJA OBSŁUGI


