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UWAGA!

Si!ownik obrotowy s!u"y do automatycznej obs!ugi zas!on zwijanych tj. rolet, krat 
i bram rolowanych itp.
Niew!a#ciwy monta" si!ownika mo"e doprowadzi$ do uszkodzenia cia!a, dlatego nale"y post%-
powa$ zgodnie z poni"sz& instrukcj&. Nale"y j& równie" zachowa$.
Nie wolno pozwala$ dzieciom bawi$ si% zainstalowanym sterowaniem si!ownika. Wszelkie zdal-
ne sterowania si!ownika nale"y równie" utrzymywa$ z dala od dzieci.
Regularnie nale"y sprawdza$ stan techniczny si!ownika, przewodów i urz&-
dze' steruj&cych. Nie wolno u"ywa$ si!ownika, je#li wymaga naprawy lub regulacji. 
Instalacja i konserwacja przy wy!&czonym zasilaniu. Si!ownik nie jest przeznaczony do u"ytko-
wania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolno#ci fizycznej, czuciowej lub psychicznej, 
lub osoby o braku do#wiadczenia lub znajomo#ci takiego sprz%tu, chyba "e odbywa si% to pod 
nadzorem lub zgodnie z instrukcj&  jego u"ytkowania, przekazanej przez osoby odpowiadaj&ce 
za bezpiecze'stwo si!ownika.
Pod!&czenia elektryczne si!ownika obrotowego powinny by$ dokonywane 
wy!&cznie przez osoby z uprawnieniami elektrycznymi wg za!&czonego schematu elektryczne-
go zgodnie ze wszystkimi obowi&zuj&cymi przepisami.
Wy!&cznik do sterowania si!ownika powinien by$ umiejscowiony w widocznym miejscu z dala 
od cz%#ci ruchomych, na wysoko#ci  wi%kszej ni" 1,5 m.
Instalacja elektryczna si!owników powinna by$ wyposa"ona w zabezpieczaj&ce urz&dzenia 
od!&czaj&ce.

WA!NE!

Si!ownik obrotowy nie jest przeznaczony do pracy ci&g!ej. Po d!u"szej eksploata-
cji mo"e zadzia!a$ bezpiecznik termiczny. W takim przypadku nale"y poczeka$ 
a" si!ownik si% och!odzi i b%dzie ponownie gotowy do pracy (ok.15 min).
Gwarancji nie podlegaj& si!owniki, w które ingerowano bez zgody producenta, si!ownik ze 
wszelkiego rodzaju uszkodzeniami mechanicznymi, si!owniki, których monta" i pod!&czenia 
elektryczne dokonano niezgodnie z poni"sz& instrukcj& oraz si!owniki nieodpowiednio dobrane 
pod wzgl%dem ich dopuszczalnego obci&"enia (patrz tabela doboru si!ownika w ofercie firmy 
MOBILUS MOTOR).

1. Elementy si#ownika: 
a) si#ownik obrotowy, 
b) zabierak i adapter, 
c) element mocuj$cy.

2. Przewody si#ownika: 
PE - uziemienie - kolor %ó#to-zielony, 
N - zero - kolor niebieski, 
L1 - faza 1 - kolor br$zowy, 
L2 - faza 2 - kolor czarny.

MONTA! SI"OWNIKA

Wersja si!ownika MOBILUS PR M35 jest dost%pna tylko w wariancie z g!ówk& MOBILUS. Si-
!ownik MOBILUS PR M45 wyst%puje w dwóch wariantach:
a) wyposa"ony w g!ówk% MOBILUS - do monta"u wykorzystuje si% standardowe uchwyty serii 
M35 i M45.
b) g!ówk& si!ownika kompatybiln& z uchwytami typu gwiazda pozwalaj&cymi na monta"  
si!ownika w wi%kszo#ci systemów roletowych.

Dobra$ odpowiedni do typu monta"u uchwyt do mocowania si!ownika do boku. 
Za!o"y$ na si!ownik w!a#ciwie dobrane do rury nawojowej adapter i zabierak. 
Si!ownik z zabierakiem i adapterem wsun&$ do rury nawojowej (NIE WBIJA(!). 
Si!ownik po!&czy$ z uchwytem mocuj&cym tak, aby by! mo"liwy  swobodny dost%p do pokr%te! 
wy!&czników kra'cowych.

UWAGA! Podczas monta!u wymagane jest u!ycie specjalnych wieszaków - blokad,  
oraz buforów w dolnej listwie rolety. Jest to niezb"dne do automatycznego rozpoznawania 
pozycji kra#cowych.

POD"#CZENIE SI"OWNIKA DO ZASILANIA

1. Nie wolno dopu#ci$ do jednoczesnego rozkazu góra i dó!, dlatego nale"y stosowa$ tylko 
wy!&czniki blokowane elektrycznie lub mechanicznie.

2. Mo"na pod!&czy$ maksymalnie 5 si!owników do jednego wy!&cznika. Do tego celu s!u"& 
odpowiednie sterowania firmy MOBILUS MOTOR.

Si!ownik nale"y pod!&czy$ do zasilania jedynie wg schematu (rys. 1). 
W celu zmiany kierunków zwijania nale"y zamieni$ przewody czarny z br&zowym (rys. 3).

USTAWIENIA POZYCJI KRA$COWYCH

Si!owniki MOBILUS PR nie wymagaj& regulacji. Nap%d ustawia pozycje kra'cowe w sposób 
automatyczny. Wbudowany modu! detekcji przeci&"e' wykryje opór podczas pracy rolety i 
zatrzyma j&, dzi%ki temu roleta nie ulegnie zniszczeniu. Detekcja przeci&"e' zadzia!a za ka"dym 
razem kiedy roleta dotrze do pozycji kra'cowej.



SCHEMAT ZASILANIA
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rys. 2 

ZMIANA KIERUNKU PRACY SI"OWNIKA ZA POMOC# ZAMIANY PRZEWODÓW
Je"eli naciskamy na w!&czniku przycisk kierunku GÓRA, a pancerz jedzie w DÓ) nale"y 
zmieni$ kierunek obrotu nap%du. W tym celu zamie' kolejno#$ przewodów GÓRA i DÓ) 
- rys. 3.
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OSTRZE!ENIA

• Nie wolno zbli"a$ si% do poruszaj&cej si% zas!ony, dopóki si% ca!kowicie nie zamknie.
• Nale"y zachowa$ szczególn& ostro"no#$ przy awaryjnej obs!udze r%cznej si!ownika, po-

niewa" otwarta zas!ona mo"e nagle gwa!townie opa#$ z powodu s!abych lub zerwanych 
wieszaków.

• Nie wolno uruchamia$ rolet, je#li w jej najbli"szym otoczeniu odbywa si% konserwacja bu-
dynku, jak np. mycie okien.

• Nale"y od!&czy$ zasilanie si!ownika rolety sterowanej automatycznie, je#li w jej najbli"szym 
otoczeniu odbywa si% konserwacja budynku, jak np. mycie okien.

Dane techniczne si!ownika podane s& na jego tabliczce znamionowej.  
Minimalna #rednica rury, w jakiej mo"na zainstalowa$ si!ownik to 40 mm.



NOTATKI


