
Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech,
výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy.
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Osvětlení 6 blikajicích světel ramene profilu WA1 a WA21
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1. Popis instalace WA9
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Důležité upozornění

Tento manuál je určen pouze pro technický personál, který má příslušnou kvalifikaci pro instalaci. Žádná 
z informací, kterou obsahuje tento materiál není určena pro finálního uživatele. Tento manuál je určen 
proosvětlení ramene profilu WA9 a nesmí být použit pro jiné výrobky. WA9 je osvětlení 6 blikajicích světel 
ramene profilu WA1 a WA21, každé jiné použití je nevhodné a tudíž je zakázáno. Výrobce doporučuje 
přečíst si pozorně alespoň jednou veškeré instrukce předtím, než přistoupíte k vlastní instalaci. 
Je Vaší povinností provést vše tak „bezpečně“, jak to jen jde. Instalace a údržba musí být prováděna výhradně 
kvalifikovaným a zkušeným personálem, a to dle následujících českých norem a vládních nařízení:

 zákon č. 22/1997 sb. O technických požadavcích na výrobky 
 nařízení vlády č. 168, 169 a 170 ze dne 25. června 1997
 nařízení vlády č. 378/2001 ze dne 12. září 2001

Nekvalifikovaný personál nebo ti, kteří neznají aplikované normy v kategorii  „Brány a automatická vrata“, se musí 
zdržet instalace. Pokud někdo provozuje tento systém, aniž by respektoval aplikované normy, je plně zodpovědný 
za případné škody, které by zařízení mohlo způsobit!
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Prvně je třeba nainstalovat 
dráhu pro kabel, 500 mm od 
kraje závory.

Navrtejte a připevněte obvo-
dy 1050 mm (700 mm, 
500 mm) od sebe, podle 
obrázků 2 a 4. 

Zavřete obvody připevněné 
k rameni lištou a konec 
ramene uzavřete víkem, 
podle obr. 5 

Vyvrtejte otvor o Ø 8,5 mm 
v krytu, tak jak je zakre-
sleno na obrázku a vložte 
průchodku. (U Signa je už 
otvor předvrtán.) 
Protáhněte kabel skrz a při-
veďte jej až k řídící jednotce.
 

Zapojte kabely tak jak je 
naznačeno na obrázcích 
pro Signo a Wil.
(Dbejte na polaritu.)
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