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Dziêkujemy Pañstwu za wybór produktu BFT. Jesteœmy pewni, ¿e bêd¹ Pañstwo wiêcej ni¿ zadowoleni z u¿ytkowania naszego napêdu
do bram oraz innych elementów sterowania. Produkt jest dostarczany z instrukcj¹ „u¿ytkowania” i broszur¹ dotycz¹c¹ „Instalacji”.
Obydwie czêœci powinny zostaæ przeczytane uwa¿nie, poniewa¿ dostarczaj¹ wa¿nych informacji o bezpieczeñstwie i prawid³owym
uruchomieniu napêdu. Oœwiadczamy, ¿e ten produkt jest zgodny z nastêpuj¹cymi europejskimi Dyrektywami: 89/336/EEC, 73/23/EEC
oraz 98/37/EWG (z póŸniejszymi zmianami).

1) ZASADY BEZPIECZEÑSTWA
OSTRZE¯ENIE! Niepoprawna instalacja albo niew³aœciwe u¿ycie
produktu mo¿e spowodowaæ uszkodzenie osób, zwierz¹t lub
rzeczy. Instalacja musi byæ wykonana zgodnie z zaleceniami
dotycz¹cymi zabezpieczeñ i sterowañ wymienionymi w EN 12978.
Rozdzia³ „ZASADY BEZPIECZEÑSTWA” oraz ca³a instrukcja instalacji
i u¿ytkownika dostarczone z tym produktem powinny byæ przeczytane
uwa¿nie, poniewa¿ dostarczaj¹ wa¿nych informacji o
bezpieczeñstwie, instalacji i u¿ytkowaniu.
! Odpady i materia³y z opakowania (plastik, tektura, polistyren itd.)
wykonane s¹ zgodnie z warunkami okreœlonymi przez aktualne
europejskie standardy. Trzymaj torby z nylonu lub polistyrenu poza
zasiêgiem dzieci.
! Przechowuj niniejsz¹ instrukcjê razem z opisem technicznym dla
przysz³ych przegl¹dów oraz napraw.
! Ten produkt by³ zaprojektowany i wyprodukowany wy³¹cznie do
u¿ycia wyszczególnionego w obecnej dokumentacji. Jakiekolwiek inne
u¿ycie nie wyszczególnione w tej dokumentacji mog³oby uszkodziæ
produkt i mo¿e byæ niebezpieczne.
! Spó³ka nie ponosi ¿adnej odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek
konsekwencje wynikaj¹ce z niew³aœciwego u¿ycia produktu, albo
u¿ytkowania które nie jest wyszczególnione w obecnej dokumentacji.
! Nie instaluj produktu w obszarze zagro¿enia wybuchem.
! Spó³ka nie ponosi ¿adnej odpowiedzialnoœci wynikaj¹cej z
nieprzestrzegania “Zasad bezpieczeñstwa” oraz nie dochowania
nale¿ytej starannoœci podczas instalacji urz¹dzeñ automatyki do
otwierania i zamykania bram, jak równie¿ od jakichkolwiek deformacji,
które mog³yby zdarzyæ siê podczas u¿ycia.
! Instalacja musi byæ dostosowana do warunków wymienionych w
nastêpuj¹cych dyrektywach europejskich: 89/336/CEE, 73/23/EWG,
98/37/EWG z póŸniejszymi poprawkami.
!W krajach poza UE, dobry poziom bezpieczeñstwa zapewniæ mo¿e
zachowanie wy¿ej wymienionych standardów. Nale¿y pamiêtaæ
równie¿ o aktualnych lokalnych normach i przepisach.
! Wy³¹cz napiêcie zasilaj¹ce przed wykonaniem jakiejkolwiek pracy z
instalacj¹ elektryczn¹. Roz³¹cz te¿ jakiekolwiek baterie zasilania
awaryjnego, je¿eli takich u¿yto.
! W linii zasilaj¹cej zastosuj wy³¹cznik bezpieczeñstwa, z odleg³oœci¹
styków równ¹ albo wiêksz¹ ni¿ 3,5 mm.
! Linia zasilaj¹ca powinna byæ zabezpieczona bezpiecznikiem
ró¿nicowo-pr¹dowym z progiem 0,03A
! SprawdŸ poprawnoœæ uziemienia: po³¹cz wszystkie czêœci z metalu
(bramê i wszystkie komponenty systemu) do zacisku uziemiaj¹cego.
! Zamontuj odpowiednie urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce (fotokomórki,
listwy krawêdziowe i tak dalej), które s¹ potrzebne by ochroniæ
u¿ytkowników mog¹cych znaleŸæ siê w obszarze dzia³ania bramy
przed niebezpieczeñstwem spowodowanym przez zgniecenie,
podniesienie i uderzenie krawêdzi¹ bramy itp.
! Zamocuj przynajmniej jeden ostrzegawczy sygnalizator œwietlny w
widocznym miejscu. Przyklej znak ostrzegawczy do bramy.
! Spó³ka nie ponosi ¿adnej odpowiedzialnoœci wynikaj¹cej z
poprawnego funkcjonowania, gdy wraz z napêdem s¹ u¿ywane
!elementy dodatkowe innych producentów.
! U¿ywaj wy³¹cznie oryginalnych czêœci zamiennych i osprzêtu.
! Nie modyfikuj komponentów automatyzacji, je¿eli nie jesteœ
upowa¿niony przez spó³kê.
! Po uruchomieniu, poinstruuj wszystkich u¿ytkowników o zasadzie

dzia³ania i obs³ugi napêdu bramy gara¿owej. Poinformuj o sposobie
awaryjnego otwierania w przypadku awarii lub braku zasilania.
! Pilot do uruchamiania bramy przechowuj poza zasiêgiem dzieci, w
taki sposób, aby by³o wykluczone jego niepo¿¹dane u¿ycie.
! Utrzymuj dzieci i inne osoby poza zasiêgiem pracuj¹cej bramy.
Bramê nale¿y otwieraæ i zamykaæ tylko kiedy jest widoczny ca³y
!zakres dzia³ania bramy i nie przebywaj¹ w nim ludzie.
! Jakiekolwiek przeróbki instalacji lub naprawy zlecaj wy³¹cznie
wykwalifikowanemu personelowi.
! U¿ytkowanie, które nie jest wyraŸnie wymienione w niniejszej
instrukcji, nie jest dozwolone.
! Instalacja musi byæ wykonana zgodnie z zaleceniami dotycz¹cymi
zabezpieczeñ i sterowañ wymienionymi w EN 12978.
2) OPIS
Napêd ten zosta³ zaprojektowany do otwierania i zamykania bram
skrzyd³owych. Wyposa¿ony jest w ramiê ³amane co umo¿liwia jego
monta¿ na s³upkach o du¿ych rozmiarach. Specjalnie ukszta³towane
ramiona przegubowe z lekkoœci¹ operuj¹ bram¹. Si³ownik jest
samohamowny co oznacza, ¿e potrafi utrzymaæ skrzyd³o otwarte b¹dŸ
zamkniête bez dodatkowych rygli lub elektrozamków. W przypadku
braku zasilania mo¿liwe jest odblokowanie kluczem
spersonalizowanym.
OSTRZE¯ENIE! Instalacja, utrzymanie i naprawy powinny byæ
wykonanywane przez wykwalifikowan¹ osobê z aktualn¹ znajomoœci¹
bie¿¹cych standardów bezpieczeñstwa. Nale¿y bezwzglêdnie
pamiêtaæ o od³¹czeniu zasilania w przypadku jakichkolwiek napraw.
UWAGA! Si³owniki z serii IGEA nie s¹ zaopatrzone w mechaniczn¹
regulacjê momentu obrotowego. Nale¿y stosowaæ centrale steruj¹ce
tego samego producenta z elektroniczn¹ regulacj¹ momentu
obrotowego. Napêd wraz z central¹ steruj¹c¹ spe³nia Dyrektywy
europejskie: 73/23/CEE, 89/336/CEE, 89/37/CEE zapewniaj¹c
odpowiedni poziom bezpieczeñstwa.
3) SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Zasilanie:
230V±10% 50Hz (*)
Silnik:
Jednofazowy 2800 min-1
Moc:
210W
Pobór pr¹du:
0.8A(230V);
Kondensator:
6.3µF 450V (230V)
Klasa izolacji:
F
Zabezpieczenie termiczne: 110°C samo resetuj¹ce
Smarowanie:
smar sta³y
Skok:
446 mm
Si³a:
2000N
Szybkoœæ:
13 mm/s
2500N (~250kg)
Max.waga:
Max. d³ugoœæ skrzyd³a:
3m (5m z elektrozamkiem)
Reakcja na przeszkodê:
sprzêg³o elektroniczne w centrali
Obs³uga rêczna:
po wysprzêgleniu
Iloœæ cykli na dobê:
60
Temperatura pracy:
-10 C° ÷ +50 C°
Stopieñ zabezpieczenia:
IP X4
Ciê¿ar:
77N (~7.7kg)
Wymiary:
patrz rysunek Fig.1
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4) INSTALACJA URZ¥DZENIA
4.1) CZYNNOŒCI WSTÊPNE
! SprawdŸ czy brama funkcjonuje rêcznie bez oporów i nie ha³asuje
! SprawdŸ stan mechaniczny bramy: zawiasy, rolki i inne elementy
! SprawdŸ monta¿ mechanicznych ograniczników w pozycji otwarcia,
jak i zamkniêcia.
! Je¿eli brama nie jest nowa, sprawdŸ zu¿ycie wszystkich
komponentów. Napraw albo zast¹p wadliwe lub zniszczone czêœci.
! Zaplanuj monta¿ w taki sposób, aby mo¿liwy by³ ³atwy dostêp do
odblokowania awaryjnego.
! Niezawodnoœæ systemu automatyki i bezpieczeñstwo bezpoœrednio
zale¿¹ od stanu technicznego bramy.
! Si³ownik nale¿y przytwierdziæ do skrzyd³a bramy w odpowiednio
wzmocnionym miejscu patrz rysunek Fig. 2.
UWAGA: Monta¿ napêdu u³atwia korzystanie z bramy, ale nie
bêdzie poprawnie dzia³a³ gdy brama wymaga naprawy. Po
rozpakowywaniu sprawdŸ czy urz¹dzenie nie zosta³o uszkodzone
podczas transportu.
4.2. WYMIARY MONTA¯OWE
Korzystaj¹c z rysunku fig.2 nale¿y ustaliæ odpowiednie wymiary
monta¿owe. Prawid³owy dobór wymiarów monta¿owych jest bardzo
wa¿ny. Nieprawid³owo dobrane wymiary mog¹ spowodowaæ:
- uszkodzenie bramy
- uszkodzenie si³ownika
- uszkodzenie mocowañ
- nierównomiern¹ pracê si³owników
- brak pracy si³owników
- itp.
OZNACZENIA NA RYSUNKU FIG. 2
P - uchwyt monta¿owy do s³upka
F - uchwyt monta¿owy do skrzyd³a
a-b - wymiary monta¿owe dla uchwytu P
C - odleg³oœæ pomiêdzy uchwytami P i F (C=840mm)
D - d³ugoœæ bramy
X - odleg³oœæ od osi zawiasu do krawêdzi s³upka wewn¹trz posesji
Z - minimalna d³ugoœæ uchwytu P, zawsze powinna byæ wiêksza ni¿
45mm
kg - max. waga skrzyd³a bramy
alfa - k¹t otwarcia w stopniach
JAK ODCZYTYWAÆ WYMIARY MONTA¯OWE Z TABELI FIG.2?
1. wybierz wymiary a i b w zale¿noœci od k¹ta alfa
2. je¿eli ró¿nica pomiêdzy wymiarami a i b bêdzie zbyt du¿a, skrzyd³o
bramy nie bêdzie porusza³o siê p³ynnie
3. aby zapewniæ jak najlepsze parametry dzia³ania si³ownika, ró¿nica
pomiêdzy wymiarami a i b powinna byæ jak najmniejsza
4. ustawienie najwiêkszych mo¿liwych wymiarów a i b powoduje, ¿e
si³a dzia³ania jest najwiêksza
4.3. NIESTANDARDOWE WARUNKI MONTA¯U
Na rysunku fig.3 pokazano przyk³ad instalacji gdzie nie ma
wystarczaj¹co du¿o miejsca na si³ownik. Nale¿y w takim wypadku
wyci¹æ wnêkê w s¹siaduj¹cym ogrodzeniu. Wnêka jest niezbêdna aby
si³ownik nie uleg³ uszkodzeniu.
Je¿eli nie mo¿na ustaliæ wymiaru b, jak pokazano na rysunku fig. 4
nale¿y przesun¹æ zawias bramy lub wyci¹æ wnêkê w s³upku (rysunek
fig. 5)
4.4. MONTA¯ UCHWYTÓW DO S£UPKA I DO SKRZYD£A BRAMY
Do s³upka przyspawaj uchwyt P jak pokazano na rysunku fig. 6. Uchwyt
do skrzyd³a bramy nale¿y przyspawaæ w podobny sposób, zwracaj¹c
szczególn¹ uwagê aby zamontowany si³ownik znajdowa³ siê w pozycji
poziomej w stosunku do p³aszczyzny obrotu skrzyd³a bramy (rysunek
fig. 7). Je¿eli brama jest ustawiona na spadku, to na rysunku fig. 7
pokazane s¹ maksymalne k¹ty pod którymi mog¹ prawid³owo dzia³aæ
si³owniki.
- je¿eli s³upki wykonane s¹ z ceg³y to uchwyt do s³upka nale¿y
wmurowaæ u¿ywaj¹c marki PF z przyspawanymi kotwami Z rysunek
fig. 8
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- je¿eli s³upek wykonany jest z kamienia, skrzyd³o bramy nie jest du¿e
mo¿na podstawê PF przymocowaæ do s³upka za pomoc¹ 4
metalowych ko³ków rozporowych, je¿eli brama jest wiêksza nale¿y
wykonaæ uchwyt naro¿ny (rysunki fig. 9 i 10)
- uchwyt do skrzyd³a F powinien byæ przyspawany zanim
zamontowany zostanie si³ownik, nastêpnie zgodnie z rysunkiem fig 7,
w otworze uchwytu nale¿y umieœciæ jarzmo poci¹gowe si³ownika wraz
z tulejk¹ B oraz podk³adkami R, a nastêpnie ca³oœæ nale¿y
zabezpieczyæ pierœcieniem S.
UWAGA! NALE¯Y DOK£ADNIE SPRAWDZIÆ :
- CZY PRZY BRAMIE CA£KOWICIE ZAMKNIÊTEJ, ODLEG£OŒÆ
POMIÊDZY NAKRÊTK¥ ŒRUBY POCI¥GOWEJ A OBUDOW¥
SI£OWNIKA WYNOSI CO NAJMNIEJ 12 MM (RYSUNEK 16)
- CZY PRZY BRAMIE CA£KOWICIE OTWARTEJ, ODLEG£OŒÆ
POMIÊDZY NAKRÊTK¥ ŒRUBY POCI¥GOWEJ A OBUDOW¥
SI£OWNIKA WYNOSI CO NAJMNIEJ 12 MM (RYSUNEK 17)
5) MECHANICZNE ODBOJE KOÑCOWE
Do prawid³owej pracy si³owników konieczne jest zamontowanie
odbojów mechanicznych “FA” na otwieranie i zamykanie, jak pokazano
na rysunku fig. 11
6) PRZYGOTOWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
Instalacjê elektryczn¹ nale¿y przygotowaæ wg rys. 12 z
uwzglêdnieniem lokalnych przepisów i norm. Po³¹czenia akcesoriów i
urz¹dzeñ steruj¹cych 24V DC (np. do fotokomórki) oraz po³¹czenia linii
zasilaj¹cej ~230V powinny byæ prowadzone oddzielnie. Rys.12
pokazuje schemat i liczbê po³¹czeñ dla d³ugoœci nie wiêkszej ni¿100m.
W przypadku instalacji d³u¿szych ni¿ 100m nale¿y obliczyæ prawid³owy
przekrój przewodów.
OSTRZE¯ENIE! Do po³¹czenia z sieci¹ zasilaj¹c¹, u¿yj
wielobiegunowego kabla z minimum 3x1.5mm przekroju i zastosuj siê
do poprzednio wspomnianych regulacji prawnych. Na przyk³ad, je¿eli
kabel jest prowadzony na zewn¹trz (na œwie¿ym powietrzu), to musi
odpowiadaæ przynajmniej H07RN F, ale je¿eli na zewn¹trz (ale
umieszczony w elastycznym kanale kablowym) to musi spe³niaæ
przynajmniej H05 VV-F przy przekroju 3x1.5mm. Wszelkie elementy z
metalu powinny byæ uziemione.
G³ówne elementy systemu:
I - zgodny z normami wy³¹cznik awaryjny z przerw¹ obwodu co
najmniej 3 mm, wyposa¿ony w bezpiecznik przeci¹¿eniowy. Je¿eli nie
by³ zainstalowany to przed automatem nale¿y zainstalowaæ wy³¹cznik
ró¿nicowo - pr¹dowy z progiem dzia³ania 0.03A.
Qr - centrala steruj¹ca z radioodbiornikiem
S - prze³¹cznik kluczykowy
AL - lampa sygnalizacyjna z anten¹
M - si³ownik
E - elektrozamek (opcja)
Fte/Fre- zewnêtrzna para fotokomórek
Fti/Fri - wewnêtrzna para fotokomórek
T - pilot MITTO2/MITTO4
RG58 - przewód antenowy
Do pod³¹czenia si³ownika z central¹ steruj¹c¹ przygotowano przewód
z 4 ¿y³ami (rysunek fig. 14):
- czarny - obroty silnika
- niebieski - wspólny silnika
- br¹zowy - obroty silnika
- ¿ó³to-zielony - uziemienie (GND)
UWAGA! W celu pod³¹czenia si³ownika do centrali lub do innych
urz¹dzeñ nale¿y zapoznaæ siê ze stosownymi instrukcjami.
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Je¿eli si³ownik dzia³a w przeciwnym kierunku ni¿ oczekiwany to w
centrali steruj¹cej nale¿y zamieniæ w zaciskach przewody czarny z
br¹zowym.
UWAGA! Pierwszy ruch skrzyde³ bramy po pod³¹czeniu zasilania
powinien byæ ruchem na otwieranie. Je¿eli jest inaczej to nale¿y
zamieniæ wspomniane wy¿ej przewody.
7) REGULACJI A FAZY OPÓNIENIA SKRZYDE£
W przypadku bramy z dwoma skrzyd³ami, centrala steruj¹ca powinna
posiadaæ funkcjê opóŸnienia na zamkniêcie drugiego skrzyd³a by
zagwarantowaæ poprawny manewr zamykania. W celu poprawnej
konfiguracji fazy opóŸnienia nale¿y zapoznaæ siê z instrukcj¹ obs³ugi
centrali steruj¹cej.
8) DOSTOSOWANIE MOMENTU OBROTOWEGO
OSTRZE¯ENIE! SprawdŸ, czy wartoœæ si³y mierzona w ustalonych
przez standard EN 12445 punktach jest ni¿sza ni¿
wyszczególniona w w standardzie EN 12453.
Regulacjê si³y przeprowadza siê za pomoc¹ centrali steruj¹cej.
Optymalne ustawiona si³a powinna zapewniæ pe³ne otwarcie lub
zamkniêcie skrzyd³a bramy przy najni¿szej niezbêdnej sile.
OSTRZE¯ENIE! Zwiêkszenie si³y mo¿e zmniejszyæ
bezpieczeñstwo u¿ytkowania. Z drugiej strony zbyt ma³a wartoœæ
si³y mo¿e powodowaæ niepe³ne otwarcie lub zamkniêcie bramy. W
celu optymalnego doboru nale¿y zapoznaæ siê z instrukcj¹
obs³ugi do centrali steruj¹cej.
9) OTWIERANIE AWARYJNE (rys. 14)
W przypadku braku zasilania lub awarii systemu, rêczne otwieranie
bramy musi byæ wykonane przez klucza zgodnie z ruchem wskazówek
zegara, nastêpnie obróciæ ga³kê w przeciwn¹ stronê w przypadku
lewego si³ownika. Popchnij skrzyd³o powoli by otworzyæ lub zamkn¹æ
bramê. Po w³¹czeniu zasilania, normalne u¿ytkowanie bramy bêdzie
mo¿liwe po wykonaniu czynnoœci w odwrotnej kolejnoœci.

(je¿eli zainstalowana).

! SprawdŸ pod³¹czenia elektryczne i reakcjê napêdu po napotkaniu na
przeszkodê (uprawniony technik-instalator).

! W przypadku w¹tpliwoœci co do funkcjonowania napêdu, od³¹cz
zasilanie systemu i poproœ o pomoc uprawnionego instalatora.

! Do czasu wyjaœnienia lub naprawy, odblokuj napêd w celu rêcznego

otwierania i zamykania bramy.
12) Z£OMOWANIE
Ostrze¿enie! Ta operacja powinna byæ wykonana przez wyszkolony
personel. Zu¿yte materia³y musz¹ byæ utylizowane zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi normami. W przypadku przeznaczania na z³om,
urz¹dzenia automatyzacji nie poci¹gaj¹ za sob¹ ¿adnego specjalnego
ryzyka albo niebezpieczeñstwa. Materia³y nadaj¹ce siê do powtórnego
przetworzenia, powinny byæ posortowane w zale¿noœci od typu
(komponenty elektryczne, miedŸ, aluminium, plastiki i tak dalej).
13) DEMONTA¯
Ostrze¿enie! Ta operacja powinna byæ wykonana przez uprawniony
personel. Kiedy system automatyzacji jest rozmontowywany by byæ
ponownie zamontowany w innym miejscu, postêpuj jak ni¿ej:
Od³¹cz zasilanie i ca³¹ zewnêtrzn¹ instalacjê elektryczn¹.
W przypadku gdy któryœ z komponentów nie mo¿e byæ usuniêty albo
jest uszkodzony, nale¿y wymieniæ go na nowy.
OSTRZE¯ENIA
Napêd PHOBOS L nale¿y stosowaæ wy³¹cznie do
automatycznego otwierania i zamykania bram skrzyd³owych,
zachowuj¹c warunki wymienione w niniejszej instrukcji.
Producent napêdu nie ponosi odpowiedzialnoœci w przypadku
niezgodnego z przeznaczeniem lub niew³aœciwego u¿ytkowania.
Opisy i ilustracje zawarte w obecnym podrêczniku nie s¹ wi¹¿¹ce.
Spó³ka rezerwuje sobie prawo do wprowadzania zmian
uwa¿anych za uzasadnione ze wzglêdów technicznych,
produkcyjnych lub handlowych. Spó³ka rezerwuje sobie prawo
do ulepszania wybranych cech produktu, kiedykolwiek i bez
wprowadzania zmian w obecnej publikacji.

OSTRZE¯ENIE! Wykonuj¹c rêczne otwieranie lub zamykanie bramy
nie u¿ywaj zbyt du¿ej si³y, upewnij siê ¿e ruch bramy nie stwarza
zagro¿enia.
10) KOÑCOWA KONTROLA CA£EJ INSTALACJI
Przed przekazaniem zautomatyzowanej bramy U¿ytkownikowi,
skrupulatnie sprawdŸ nastêpuj¹ce punkty:
Upewnij siê, ¿e wszystkie urz¹dzenia bezpieczeñstwa (krañcówki,
fotokomórki, listwy bezpieczeñstwa itd.) dzia³aj¹ poprawnie.
SprawdŸ czy si³a zatrzymuj¹ca bramê po napotkaniu na przeszkodê
zawiera siê w granicach ustalonych przez aktualne standardy, w
ka¿dym razie nie jest zbyt silna dla aktualnych warunków
eksploatacyjnych.
SprawdŸ awaryjne otwieranie rêczne.
SprawdŸ operacje otwarcia i zamykania u¿ywaj¹c tego samego pilota
(sterownika), który przeka¿esz U¿ytkownikowi.
SprawdŸ czy logika funkcjonowania jest zrozumia³a dla U¿ytkownika
(logika 3 lub 4 krokowa).
11) U¯YTKOWANIE NAPÊDU
Poniewa¿ automatyka bramowa mo¿e byæ uruchamiana z daleka za
pomoc¹ sterowania radiowego i poza zasiêgiem wzroku, wszystkie
urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce musz¹ byæ regularnie sprawdzane by
zapewniæ ich doskona³¹ sprawnoœæ. W wypadku jakiegokolwiek b³êdu,
zwróæ siê o pomoc do wykwalifikowanego serwisanta. Dzieci musz¹
byæ trzymane poza obszarem dzia³ania bramy.
13) OBS£UGA SERWISOWA
! Przed wykonaniem jakiejkolwiek operacji serwisowej, od³¹cz system
od zasilania.
! Regularnie smaruj po³¹czenie ramion si³ownika.
! Od czasu do czasu wyczyœæ na fotokomórce elementy optyczne
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