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Sterownik klapy do kurnika HK-BAT 

 
 
 
 

HK - BAT 
 
 
 
Klapa do kurnika zasilana 
 

• Numer seryjny:     11/2021 
• Rok produkcji:                     2022 
• Wersja oprogramowania:  V5.5.100 

 
 
 
 
 
 
 

     

   Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi i opisu 
 

 

 

   Instrukcja montażu              Instrukcja obsługi             Usuwanie błędów 
 

Urządzenie solo Zestaw z klapą Urządzenie z ramką 
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Komponenty do uruchomienia i ustawienia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wszystkie połączenia i elementy, które nie zostały wymienione w niniejszej instrukcji obsługi, nie są 
przeznaczone do ustawiania i obsługi przez użytkownika końcowego. Modyfikacje mogą mieć wpływ na 
prawidłowe działanie urządzenia. 

Każdorazowo podczas podłączania zasilania, takiego jak zasilacz wtyczkowy lub dostarczone moduły 
solarne, należy zwrócić uwagę na prawidłową polaryzację połączeń. 

 Opis obsługi i użytkowania znajduje się w odpowiednich 
rozdziałach niniejszej instrukcji obsługi. Obudowę należy mocować 
wyłącznie w przewidzianych do tego celu punktach obok 
mocowania pokrywy w obudowie. Nie należy wiercić otworów w 
obudowie, gdyż w przeciwnym razie do wnętrza urządzenia może 
dostać się wilgoć. 

 

 

 

 
 

Bateria buforowa 

Jednostka baterii 

Wtyk baterii 

Wyświetlacz 

Listwa przyłączeniowa 

Przycisk Restart 

Przycisk    

Przycisk    

Przycisk menu   
Włącznik / wyłącznik 

Przepust kablowy 

Punkty mocowania 
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Zasilanie  

• napięcie robocze 6 V, 4 x bateria AA. 
W przypadku baterii zasilanych z sieci lub energią słoneczną służą one jako urządzenie eliminujące 
awarie. W przypadku awarii źródła zasilania oryginalny sterownik klapy do kurnika firmy JOSTechnik 
przełącza się na zasilanie bateryjne! Jeśli baterie są zbyt słabe, silnik otwierający klapę nie będzie się 
uruchamiał.  

• Zasilacz wtyczkowy 230 V / 6 V  
• Zestaw solarny z wbudowanym akumulatorem litowym 6V 

 
Funkcja 
1. Funkcja klapy 
  Godziny otwarcia można ustawić tylko w zakresie od 03:00 do 14:59. 
  Go dziny zamknięcia można ustawić tylko w przedziale od 15:00 do 22:59. 

Otwieranie Zamykanie 

Czas i światło np. 7 godz. i jasno Czas i światło np. 19 godz. i ciemno 

Czas lub światło np. ustawiona godzina 7.00, 
ale jest możliwe już 
wcześniej, gdy zostanie 
osiągnięta ustawiona 
wartość % czujnika światła. 

Czas lub światło np. ustawiona godzina 19.00, ale jest 
możliwe już wcześniej, jeśli ustawiona 
wartość % 
czujnika światła. 

 Czas lub światło + 
opóźnienie 

Jak wyżej, opóźnienie rozpoczyna się 
tylko jeśli ściemni się przed godziną 
19:00. Zamknięcie następuje zatem, jeśli 
upłynął czas opóźnienia lub osiągnięty 
jest czas zamknięcia. 

Tylko czas np. osiągnięta jest godzina 
7.00. Warunki 
oświetleniowe są 
ignorowane. 

Tylko czas np. osiągnięta jest godzina 19.00. 
Warunki oświetleniowe są ignorowane. 

Tylko światło Musi zostać osiągnięta 
ustawiona wartość % 
czujnika światła. 

Tylko światło Musi zostać osiągnięta ustawiona 
wartość % czujnika światła. 

 Tylko światło + 
opóźnienie 

Musi zostać osiągnięta ustawiona 
wartość % czujnika światła. 
Wtedy zaczyna się opóźnienie. 

Tylko obsługa ręczna Brak automatyki Tylko obsługa ręczna Brak automatyki 

 
 

2. Dodatki 

funkcja zatrzymania awaryjnego i otwierania awaryjnego z możliwością wyłączenia 

• funkcję zatrzymania awaryjnego i otwierania awaryjnego można włączać i wyłączać 
• ustawienie domyślne: TAK (włączone) 

 
światło wabiące 1 x maks. 6 V / 3 W – listwa LED,  

• możliwość regulacji i wyłączania 
• tylko w połączeniu z zasilaniem sieciowym lub zestawem solarnym 

 
automatyczne ustawianie czasu letniego środkowoeuropejskiego 

• możliwość regulacji i wyłączania  
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Czujnik światła wykrył jasność 
   
Czujnik światła wykrył ciemność   
 
Klapa zamknięta 
     
Klapa otwarta  
  
Tryb automatyczny / ręczny       A  /  M
  
i / lub                 &  /  o 

 
Światło wabiące dozwolone, ale nieaktywne  
               
Światło wabiące dozwolone, ale nieaktywne 
 
Aktualny poziom baterii  
(słupki co 25%, miga, gdy poniżej 20%) 
      
 
Ustawiony czas zamknięcia, wieczór / Zamknięte       
   
Ustawienie czasu otwarcia, rano / Otwarte 

 
Obsługa i wyświetlacze 
 
1. Moduł wyświetlacza - znaczenie symboli na wyświetlaczu 
 
  
 

 

 

 

2. Przyciski 

 
 
Każdy z tych trzech przycisków ma dwie funkcje. Naciskane są przyciski na symbolach w czarnym kółku. 
Symbole pod kółkami oznaczają drugą funkcję tych przycisków w menu. 
 
Znaczenie przycisków 
 

Przycisk Obsługa ręczna W menu 

MENU Uruchomienie menu wprowadzania danych  

 Zwiększanie wyświetlanej wartości Następny punkt menu 

  Zmniejszanie wyświetlanej wartości Poprzedni punkt menu 

 Przejęcie wyświetlanej wartości Otwarcie menu 

 Zamknięcie zasuwy  

 Otwarcie zasuwy  

® Restart, ponowne uruchomienie  
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Obsługa przycisków 
 
Lewy przycisk  

• nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy, aby zamknąć klapę  
• Przejście w menu w lewo lub zmniejszenie wartości, poprzedni punkt menu 

 
Prawy przycisk  

• nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy, aby otworzyć klapę 
• Przejście w menu w prawo lub zwiększenie wartości, następny punkt menu  

Środkowy przycisk (MENU) 
• Poza trybem menu, otwarcie menu 
• Wybór wyświetlanego najwyższego punktu menu w trybie menu 
• Potwierdzenie wartości, przejście do następnej wartości  

 
Przycisk ® 

• Ponowne uruchomienie urządzenia  ( Restart / ponowne uruchomienie)  
 
Montaż i uruchomienie 
 

Urządzenie z ramką Urządzenie solo 
Zdjąć blokadę transportową (pasek 
samoprzylepny) z tyłu. 

Urządzenie zamontować co najmniej 10 cm 
nad otwartą 

Zamontować ramkę. Dolne otwory w 
szynach służą jako punkt założenia 
klapy. 

Zaczepić klapę w nakrętce na lince 
pociągowej za pomocą sznurka łączącego 
(nie wchodzi w zakres dostawy). Nie łączyć 
nakrętki bezpośrednio z klapą. 

 
• Odkręcić pokrywę. 
• Włożyć baterie, jeśli zostały dołączone oddzielnie. Zazwyczaj są już włożone, ponieważ 

urządzenia są testowane przed dostawą. Podłączyć schowek na baterie. 
• Dodatkowo jako zasilanie można podłączyć zasilacz 230 V / 6 V DC lub moduł solarny z 

akumulatorem 6 V.  
Zwrócić uwagę na polaryzację! W dostarczonym zasilaczu wtyczkowym czerwony przewód do + 
(plus). 

• Ustawić przełącznik w pozycji ON. 
 

 
Przełącznik ON  = włączanie urządzenia  
Przełącznik OFF  = wyłączanie urządzenia 

 
 
 
 
 
 

• Ponownie przykręcić pokrywę 
 
Po włączeniu na wyświetlaczu pojawia się logo JOSTechnik. 
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Następnie pojawia się tekst „Czy przeczytałeś instrukcję?” oraz odwołanie do adresu internetowego 
„<www.anleitung-jt.de>”. Można tam znaleźć wszystkie instrukcje dotyczące urządzeń JOSTechnik. Dostęp 
do strony głównej z naszymi instrukcjami obsługi można także uzyskać za pomocą kodu QR umieszczonego 
na urządzeniu. 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

W ostatnim wierszu wyświetlacza znajdują się 3 opcje do wyboru. Dokonać wyboru za pomocą przycisków Ja 
(TAK), DE i Nein (NIE). 

Wybór:   Ja 
– Jeśli wybrano opcję Ja (  /  ) urządzenie rozpoczyna rozruch 
– Nie należy rozpoczynać tej procedury bez założonej klapy 

 
Wybór:   DE  (język) 

– Wybór języków DE (niemiecki) / EN (angielski) / FR (francuski) 
( MENU /   ) 

 
Wybór:   Nein 

- Jeśli wybrano opcję Nein (  /  )  pojawi się tekst „Proszę przeczytać instrukcję”. Przed 
rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi. Po kilku 
sekundach ponownie pojawi się pytanie „Czy przeczytałeś instrukcję?”. Należy dokonać 
wyboru. 

 
Inicjalizacja sterownika klapy rozpocznie się tylko wtedy, jeśli potwierdzono przeczytanie instrukcji. 

 
 
 
Silnik uruchamia się i przechodzi do pozycji otwartej. Po wykryciu górnego punktu silnik zatrzymuje się i 
wyświetlany jest komunikat „Start” w celu wykrycia pozycji końcowej, czyli najniższego punktu. 
 
 
 
 
Nacisnąć środkowy przycisk (MENU /  ) . Klapa 
zaczyna się zamykać i samodzielnie określa 
pozycję końcową. Należy zwrócić uwagę, aby pod 
klapą nie było żadnych przeszkód. Wyświetlacz 
pokazuje czas jazdy w sekundach. 
 
Podczas inicjalizacji / ustawiania drogi, po otwarciu klapy wyświetlany jest 
pasek obciążenia. Im większy pasek, tym większą siłę musi przyłożyć 
silnik, aby otworzyć klapę. 
 

Określanie pozycji 
końcowej 

 

Proszę czekać!  
Czas jazdy! 15 s 

 

Urządzenie jest uruchamiane 
Proszę czekać! 

 

http://www.anleitung-jt.de/
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Droga jazdy została ustawiona. Urządzenie zna najwyższy i najniższy punkt. 
W przypadku zmiany położenia klapy lub sterownika klapy w urządzeniach solo, 
należy ponownie wyznaczyć drogę jazdy. Podobnie jest w przypadku zmiany długości linki pociągowej.  
Punkt menu służący do tego celu (Określenie pozycji końcowej) został opisany w dalszej części tekstu. 

Ustawienia wstępne 

Klapy można używać od razu z ustawionymi już wstępnie podstawowymi ustawieniami. Zaleca się jednak 
sprawdzenie tych ustawień i ewentualne dostosowanie ich do własnych wymagań. 
Należy wprowadzić niezbędne ustawienia. Menu automatycznie prowadzi przez poszczególne punkty. 

• Aktualna godzina 
• Aktualna data 
• Czas otwarcia 
• Czas zamknięcia 
• Tryb pracy 

Po wprowadzeniu tych ustawień wstępnych urządzenie znajduje się w trybie automatycznym z ustawieniami 
osobistymi i jest natychmiast gotowe do pracy. 
 
 
Struktura menu – przegląd graficzny znajduje się w Załączniku 2 
 
Sterownik klapy 

Czas otwarcia         →   Ustawienie godziny na rano 
Czas zamknięcia         →   Ustawienie godziny na wieczór 
Tryb pracy          →  Wybór trybu pracy na rano i wieczór  
Opóźnienie (dla trybu „Tylko światło“)    →  Ustawianie żądanego czasu opóźnienia Ustawianie  
Czujnik światła                                       →  Wartości procentowych oświetlenia 
Dobieg            →  Włączanie i wyłączanie czasu dobiegu dla klap 

                                                   samoblokujących w urządzeniach solo        
Zatrzymanie awaryjne        →   Włączanie i wyłączanie funkcji zatrzymania awaryjnego lub  

                         otwierania awaryjnego 

 
Godzina / data 

Godzina 
 

 Wywoływany jest punkt menu 
• Nacisnąć środkowy przycisk, kursor miga na godzinie 
• Lewy przycisk powoduje zmniejszenie wartości 
• Prawy przycisk powoduje zwiększenie wartości 
• Nacisnąć środkowy przycisk, kursor miga na minucie 
• Lewy przycisk powoduje zmniejszenie wartości 
• Prawy przycisk powoduje zwiększenie wartości 
• Nacisnąć środkowy przycisk, aby zapisać czas i opuścić ten punkt menu 
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Data  
Wywoływany jest punkt menu 
• Przez 5 sekund wyświetlany jest format daty DD/MM/RRRR   (DD/MM/YYYY) 
• Uwzględniany jest rok przestępny 
• Nacisnąć środkowy przycisk, kursor miga na dniu 
• Lewy przycisk powoduje zmniejszenie wartości 
• Prawy przycisk powoduje zwiększenie wartości 
• Nacisnąć środkowy przycisk, kursor miga na miesiącu 
• Lewy przycisk powoduje zmniejszenie wartości 
• Prawy przycisk powoduje zwiększenie wartości 
• Nacisnąć środkowy przycisk, kursor miga na roku 
• Lewy przycisk powoduje zmniejszenie wartości 
• Prawy przycisk powoduje zwiększenie wartości 
• Nacisnąć środkowy przycisk, aby zapisać czas 
• Lewy lub prawy przycisk umożliwia zmianę na czas letni TAK / NIE (Ja / Nein) 
• Nacisnąć środkowy przycisk, aby zapisać wartość dla czasu letniego i opuścić punkt menu 

 
Czas otwarcia 
Wywoływany jest punkt menu 
• Nacisnąć środkowy przycisk, kursor miga na godzinie 
• Lewy przycisk powoduje zmniejszenie wartości 
• Prawy przycisk powoduje zwiększenie wartości 
• Nacisnąć środkowy przycisk, kursor miga na minucie 
• Lewy przycisk powoduje zmniejszenie wartości 
• Prawy przycisk powoduje zwiększenie wartości 
• Nacisnąć środkowy przycisk, aby zapisać czas i opuścić ten punkt menu 
 
Czas zamknięcia 
Wywoływany jest punkt menu 
• Nacisnąć środkowy przycisk, kursor miga na godzinie 
• Lewy przycisk powoduje zmniejszenie wartości 
• Prawy przycisk powoduje zwiększenie wartości 
• Nacisnąć środkowy przycisk, kursor miga na minucie 
• Lewy przycisk powoduje zmniejszenie wartości 
• Prawy przycisk powoduje zwiększenie wartości 
• Nacisnąć środkowy przycisk, aby zapisać czas i opuścić ten punkt menu 

 
Czujnik światła 
Wywoływany jest punkt menu 
• Nacisnąć środkowy przycisk, kursor miga na wartości 

procentowej rano na Otwarcie: 
• Lewy przycisk powoduje zmniejszenie wartości do maks. 25% 
• Prawy przycisk powoduje zwiększenie wartości do maks. 80% 
• Nacisnąć środkowy przycisk, kursor miga wartości procentowej wieczór na Zamknięcie: 
• Lewy przycisk powoduje zmniejszenie wartości do maks. 5% 
• Prawy przycisk powoduje zwiększenie wartości 

o najwyższa możliwa wartość, jaką można ustawić, jest zawsze o 10% mniejsza od wartości 
porannej (w tym przypadku 15%) 

• Nacisnąć środkowy przycisk, aby zapisać i opuścić punkt menu 
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Tryb pracy / tryb 
Różne tryby pracy: 
• Światło i (&) Czas  Obie wartości muszą być osiągnięte 
• Światło lub (o) czas  Musi być osiągnięta jedna z dwóch wartości 

o      tylko czas  Musi być osiągnięty czas 
o      tylko światło   Muszą być osiągnięte warunki oświetleniowe 

• Nacisnąć środkowy przycisk, kursor miga na trybie pracy rano 
• Lewym i prawym przyciskiem można zmienić tryb pracy, a środkowym przyciskiem dokonać 

potwierdzenia 
• Kursor miga na trybie pracy wieczorem 
• Lewym i prawym przyciskiem można zmienić tryb pracy 
• Nacisnąć środkowy przycisk, aby potwierdzić i zapisać ustawienie 
 
Opóźnienie 
Opóźnienie tylko w przypadku korzystania z trybu pracy „Tylko światło” lub „Czas lub światło” dla wieczoru. 

Funkcja: 
• Możliwość ustawienia od 0 do 90 minut w odstępach co 5 minut 
 
Ustawienie: 
• Nacisnąć środkowy przycisk, kursor miga na „Opóźnienie aktywne” 
• Możliwość wyboru TAK / NIE (Ja / Nein) 
• Nacisnąć środkowy przycisk, kursor miga na „Czas opóźnienia” 
• Możliwość ustawienia od 0 do 90 minut 
• Nacisnąć środkowy przycisk, wartości zostaną zapisane i nastąpi wyjście z punktu menu 
 
Dobieg 
WYŁĄCZNIE do stosowania klap samoblokujących z urządzeniem solo. Włączanie i wyłączanie czasu 
dobiegu dla funkcji samoblokowania. 
 
Funkcja: 
• Gdy dobieg jest aktywny, silnik pracuje do momentu zablokowania dźwigni (5 sekund)  

 
      Ustawienie: 

• Środkowy przycisk, kursor miga na „Dobieg aktywny” 
• Możliwość wyboru TAK / NIE 
• Środkowy przycisk, wartości są zapisywane 
 
Funkcja zatrzymania awaryjnego lub otwierania awaryjnego 
Zatrzymanie awaryjne jest wyzwalane maksymalnie 3 razy, przy 4. procesie zamykania następuje 
ostateczne zamknięcie. 
 
Funkcja: 
• TAK: Klapa zatrzymuje się przy oporze i otwiera się ponownie przy następnej próbie 
• NIE:  Klapa przesuwa się w przypadku oporu i zatrzymuje się w położeniu końcowym  
 
Ustawienie: 
• Środkowy przycisk, kursor miga na „Zatrzymanie awaryjne aktywne” 
• Możliwość wyboru TAK / NIE 
• Środkowy przycisk, wartości są zapisywane 
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Dodatki 
 

 Światło wabiące     
 Może być używane tylko z zasilaczem 230 V / 6 V DC lub modułem 
solarnym 6 V! W przeciwnym razie zostanie wyświetlony ten 
komunikat o błędzie. 
 
Funkcja: 
• Ustawiona wartość oświetlenia + 15% i w godzinach od 15.00 do 23.00 
• Przed zamknięciem:             30 minut stałego czasu + ustawione opóźnienie 
• Po zamknięciu:         30 minut przy trybie sieciowym 
             15 minut przy trybie solarnym    
 Ustawienie: 
• Lewy przycisk zmniejsza wartość 
• Prawy przycisk zwiększa wartość 
• Nacisnąć środkowy przycisk, kursor miga na „Światło wabiące 

aktywne” 
• Możliwość wyboru TAK / NIE 
• Nacisnąć środkowy przycisk, kursor miga na „Eksploatacja” 
• Możliwość wyboru zasilacza / energii solarnej 
• Nacisnąć środkowy przycisk, wartości zostaną zapisane i nastąpi 

wyjście z punktu menu 
 

 Przykład:  
1. Na wyświetlaczu głównym wyświetlana jest aktualnie wykryta 

wartość czujnika oświetlenia otoczenia, na przemian z innymi 
wartościami. Dolny wiersz na ekranie. 

2. Wartość oświetlenia dla opcji Zamknięte: w punkcie menu 
Czujnik oświetlenia ustawiono na 15% dla zamknięcia. Gdy na zewnątrz jest już tylko „15% 
jasności”, klapa powinna się zamknąć. 

3. Nasze oprogramowanie zawsze automatycznie dodaje 15% wartości oświetlenia dla światła 
wabiącego do tych 15%, tak aby światło wabiące włączało się przed zamknięciem klapy. Zatem 
światło wabiące jest włączane przy wartości czujnika oświetlenia otoczenia wynoszącej 30%. 

4. Po 30 minutach plus ewentualnie ustawiony czas opóźnienia klapa zamyka się 
5. Gdy klapa jest zamknięta, światło wabiące pozostaje włączone przez 30 minut przy zasilaniu z sieci. 

 
 Pomoc  
Objaśnienie poszczególnych symboli 
Ustawienie:  
• Lewy przycisk, jeden wiersz w dół 
• Prawy przycisk, jeden wiersz w górę 
• Środkowy przycisk, wyjście z punktu menu 

 
Opis symboli jest wyświetlany jako tekst przewijany w odpowiednim aktywnym wierszu. 
 
Język 

  Wybór języka niemieckiego, angielskiego, francuskiego 
 
Określanie pozycji końcowej 

  Ponowne ustawianie pozycji końcowych, wyznaczanie nowej drogi jazdy 
 
Ustawienie fabryczne / RESET 

  Przywracanie ustawień fabrycznych urządzenia 
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 Podłączenie modułów opcjonalnych / czujników 

 
 
 

Moduł / czujnik Podłączenie do Kolor kabla 
Zasilacz wtyczkowy + 6V - czerwony na + , czarny na - 
Zestaw solarny + 6V - czerwony na + , czarny na - 
Przycisk zewnętrzny Zacisk ↓   +   ↑  zielony na ↓, biały na +, brązowy na ↑ 
Zewnętrzny czujnik Zacisk Sensor  obojętnie 
Światło wabiące Zacisk Lamp  czerwony na + , czarny na - 

 
 
Wymiana baterii 
Sama wymiana baterii może być przeprowadzona bez użycia narzędzi. 
Do otwarcia klapy potrzebny jest śrubokręt PH2. 
Urządzenie nie jest przeznaczone do pracy z akumulatorami. Nie należy używać 
baterii wielokrotnego ładowania. 
 
Wyłączyć urządzenie za pomocą wyłącznika. Odłączyć zasilacz lub moduł 
solarny od urządzenia. 
Wyjąć wtyczkę z komory baterii. Włożyć baterie 4 x AA (R6) do uchwytu na baterie zgodnie z oznaczeniami na 
symbolach. Ponownie włożyć komorę baterii i umieścić ją w górnej wolnej części urządzenia. 
 
Wymienić ogniwo guzikowe typu CR-2032. Zwrócić uwagę na polaryzację. Biegun dodatni 
znajduje się na górze. 

Informacje ogólne 
 

Tryb oszczędzania energii 

Urządzenie znajduje się głównie w trybie uśpienia, co 60 sekund sprawdzane są wartości czujników, co nie 
jest pokazywane na wyświetlaczu. W trybie oszczędzania energii wyświetlane jest logo JOSTechnik. W celu 
„wybudzenia” należy nacisnąć jeden z 3 przycisków na urządzeniu. Po „wybudzeniu” wyświetlacz jest 
pokazywany przez 30 sekund. 
Po 30 sekundach bezczynności urządzenie powraca do trybu oszczędzania energii. W celu zwiększenia 
wydajności wyświetlacz jest całkowicie wyłączany w godzinach 23.00–03.00. 

Ręczne zamykanie i otwieranie 

W przypadku trybu ręcznego, np. zamykania klapy, lewy przycisk musi być wciśnięty przez co najmniej 3 
sekundy, po czym nastąpi wykonanie ruchu. To samo dotyczy otwierania za pomocą prawego przycisku. 

Po włączeniu ręcznym tryb automatyczny jest ponownie aktywowany dopiero o godz. 23.00 lub podczas jazdy 
w przeciwnym kierunku. 

Jeśli nastąpiło zamknięcie ręcznie, ponowne otwarcie musi odbyć się również ręcznie.  
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Rozwiązywanie problemów i serwis 

Coś nie działa. Postępowałem zgodnie z instrukcjami. Co teraz? 

Najpierw należy sprawdzić dwie rzeczy. 

1. W przypadku zestawu z klapą lub ramą, przed pierwszym użyciem zestawu należy upewnić 
się, że wszystkie blokady transportowe, zwykle naklejki, zostały usunięte. 

2. Jeśli baterie są zbyt słabe, menu jest nadal wyświetlane, ale klapa już się nie otwiera. Zwrócić 
uwagę na migający symbol baterii na wyświetlaczu. 

Zadzwoń do serwisu (numer telefonu znajduje się na fakturze/dowodzie dostawy). Należy przygotować fakturę 
i listę ustawionych wartości. Przed rozmową telefoniczną należy zanotować sobie odpowiedzi na następujące 
pytania: 

• jakie mam urządzenie? 
• kiedy i gdzie je kupiłem? 
• szczegółowy opis usterki? 
• co już wypróbowałem? 

 
Wysyłając urządzenie do serwisu w celu sprawdzenia, należy pamiętać o poniższych kwestiach i załączyć 
odpowiednie dokumenty: 

• wyłączyć urządzenie 
• wyjąć baterie, nie wysyłać ich z urządzeniem 
• wysłać do nas oczyszczone i bezpiecznie zapakowane urządzenie 
• kopia faktury / dowodu dostawy 
• opis usterki i samodzielnie podjęte działania 
• nr telefonu / prywatny adres e-mail, pod którym można się kontaktować w przypadku pytań 

 
* nie adres e-mail w serwisie eBay lub Amazon 

Dzięki temu kontrola / naprawa może być przeprowadzona szybko, a użytkownik może szybko otrzymać swoje 
urządzenie z powrotem. 

Jeśli kontrola / naprawa będzie odpłatna (np. poza okresem gwarancji), użytkownik otrzyma 
najpierw kosztorys. Dopiero po akceptacji (zapłaceniu kwoty przelewem) naprawa zostanie przeprowadzona. 

Uwaga! Gwarancja nie jest możliwa bez dowodu zakupu. 

Specyfikacje 
 

• Napięcie robocze baterii 6 V typ R6 (AA) 
• Napięcie baterii guzikowej 3 V typ CR-2032 
• Napięcie robocze zasilacza 6 V / zasilanie energią słoneczną 6 V 
• Zużycie prądu na biegu jałowym ~ 0,3–0,4 mA 
• Zużycie prądu przy otwieraniu klapy 40–160 mA 
• Światło wabiące maksymalnie 500 mA przy 6 V 
• Maksymalna masa klapy 2 kg 
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Utylizacja 
 
Opakowania sprzedażowe to opakowania, które gromadzą się u konsumenta końcowego (§ 3 ust. 1 nr 2 
Rozporządzenia w sprawie opakowań). Producenci lub dystrybutorzy produktów są zobowiązani albo do 
bezpłatnego odbioru odpadów opakowaniowych w sklepie lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie (§ 6 ust. 1) 
albo do uczestnictwa w ogólnokrajowym systemie zbierania odpadów opakowaniowych od prywatnych 
konsumentów końcowych lub w ich sąsiedztwie (tzw. systemy dualne). 

Obowiązek przekazywania informacji zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie baterii 
W związku ze sprzedażą baterii lub dostawą urządzeń zawierających baterie, jesteśmy zobowiązani do 
poinformowania klientów o następujących kwestiach: 
Jako użytkownik końcowy są Państwo prawnie zobowiązani do zwrotu używanych baterii. Zużyte baterie, 
które posiadamy lub posiadaliśmy w naszym asortymencie jako nowe baterie, można bezpłatnie zwrócić do 
naszego magazynu wysyłkowego (adres wysyłki). 
Symbole umieszczone na bateriach mają następujące znaczenie: 

• Pb = bateria zawiera więcej niż 0,004 procenta masowego ołowiu  
• Cd = bateria zawiera więcej niż 0,002 procenta masowego kadmu  
• Hg = bateria zawiera więcej niż 0,0005 procenta masowego rtęci 

 
Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że baterii nie wolno wyrzucać do odpadów domowych. 

Dyrektywa WEEE 2002/96/WE 

Zgodnie z europejską dyrektywą WEEE, urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie wolno wyrzucać razem 
z odpadami domowymi. Ich elementy należy poddać recyklingowi lub utylizacji oddzielnie, ponieważ toksyczne 
i niebezpieczne składniki mogą spowodować trwałe szkody dla środowiska, jeśli zostaną zutylizowane w 
niewłaściwy sposób. Jako konsument są Państwo zobowiązani na mocy ustawy o sprzęcie elektrycznym i 
elektronicznym (ElektroG) do bezpłatnego zwrotu sprzętu elektrycznego i elektronicznego po zakończeniu 
okresu użytkowania do producenta, punktu sprzedaży lub do publicznych punktów zbiórki utworzonych w tym 
celu. Szczegóły określają odpowiednie przepisy prawa krajowego. Symbol umieszczony na produkcie, w 
instrukcji obsługi i/lub na opakowaniu wskazuje te przepisy. 
Nr rej. WEEE: DE58973207 
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Rozszerzone obowiązki informacyjne zgodnie z § 18 ElektroG 

W związku ze sprzedażą sprzętu elektrycznego i elektronicznego jesteśmy zobowiązani do 
poinformowania klientów o następujących kwestiach: 

1. Wszystkie urządzenia elektryczne, które mogą być używane w prywatnych 
gospodarstwach domowych, są oznaczone symbolem przekreślonego kosza na 
śmieci na kółkach. Symbol przekreślonego kosza na śmieci na kółkach zgodnie z 
załącznikiem 3 do ustawy o sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oznacza 
selektywną zbiórkę niesegregowanych odpadów komunalnych z urządzeń 
elektrycznych i elektronicznych. 

2. Właściciele zużytego sprzętu muszą pozbywać się go oddzielnie od niesegregowanych odpadów 
komunalnych. Zużytego sprzętu nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. 

3. Zużyte baterie i akumulatory, które nie są dołączone do zużytego urządzenia, a także lampy, które 
można wyjąć ze zużytego sprzętu bez jego zniszczenia, należy oddzielić od zużytego sprzętu bez 
jego zniszczenia przed przekazaniem do punktu zbiórki. 

4. Zgodnie z §17 ElektroG, firma JOSTechnik nie jest zobowiązana do odbioru zużytego sprzętu. 
Informacyjnie tekst ustawy: 

Dystrybutorzy zgodnie z § 17 ElektroG, są to dystrybutorzy o powierzchni sprzedaży sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego wynoszącej co najmniej 400 metrów kwadratowych oraz 
dystrybutorzy środków spożywczych o całkowitej powierzchni sprzedaży wynoszącej co 
najmniej 800 metrów kwadratowych, którzy oferują i udostępniają sprzęt elektryczny i 
elektroniczny na rynku kilka razy w roku kalendarzowym lub w sposób stały. 

Można jednak formalnie skierować do nas zapytanie o zwrot zużytego sprzętu. 

5. W przypadku gospodarstw domowych zwrot jest możliwy w punktach zbiórki odpadów komunalnych 
w swoim mieście lub gminie. Korzystając z poniższego linku, można wyświetlić internetowy spis 
punktów zbiórki i zwrotu odpadów w swojej okolicy: 

https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen 
6. Chcielibyśmy wyraźnie zaznaczyć, że użytkownicy końcowi sami odpowiadają za usuwanie danych 

osobowych ze zużytego sprzętu przeznaczonego do utylizacji. 
7. Jesteśmy również zobowiązani do informowania o rocznych informacjach dotyczących realizacji 

celów ilościowych zgodnie z § 10 ust. 3 i § 22 ust. 1 ustawy o sprzęcie elektrycznym i 
elektronicznym. Można je zobaczyć tutaj: https://www.bmu.de/themen/wasser-ressourcen-
abfall/kreislaufwirtschaft/statistiken/elektro-und- 
urządzenia elektroniczne 

Przegląd kategorii urządzeń i zarejestrowanych urządzeń można znaleźć na stronie https://www.gesetze-im-
internet.de/elektrog 2015/anlage 1.html 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen
https://www.bmu.de/themen/wasser-ressourcen-abfall/kreislaufwirtschaft/statistiken/elektro-%20und-elektronikaltgeraete
https://www.bmu.de/themen/wasser-ressourcen-abfall/kreislaufwirtschaft/statistiken/elektro-%20und-elektronikaltgeraete
https://www.bmu.de/themen/wasser-ressourcen-abfall/kreislaufwirtschaft/statistiken/elektro-%20und-elektronikaltgeraete
https://www.gesetze-im-internet.de/elektrog_2015/anlage_1.html
https://www.gesetze-im-internet.de/elektrog_2015/anlage_1.html
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Deklaracja zgodności WE / dokument niemiecki. Nie zostanie przetłumaczony.

EG-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, dass die nachstehend bezeichnete Geräte in ihrer Konzeption und Bauart sowie in 
der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheits- 
anforderungen der EG-Richtlinie 2006/42/EG entspricht. Bei einer mit uns nicht abgestimmten 
Änderung der Maschine verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit. 

Gegenstand der Erklärung: - HK-Bat
- HK3
- HK3AE
- HKM

- HKM-Modul
- PHB 2 und PHB3
- PHB2AE und PHB3AE
- PLM

- HK-ZSU
- HK-ZSU 2.0
- HK2 und HK2.2
- JT-HK

Baujahr: 

Hersteller: 

2022 

JOSTechnik 
Martha-Brautzsch-Str. 26a 
04838 Doberschütz 

Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den Anforderungen folgender 
Rechtsvorschriften:  

• Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) vom 17. Mai 2006
• EMV-Richtlinie (2014/30/EU) vom 26. Februar 2014
• RoHS-Richtlinie (2011/65/EU) vom 8. Juni 2011

Die folgenden harmonisierten Normen und technischen Spezifikationen wurden angewandt: 

• EN ISO 12100:2010: Sicherheit von Maschinen – Allgemeine Gestaltungsleitsätze –
Risikobeurteilung und Risikominderung

• EN 60204-1:2006: Sicherheit von Maschinen – Elektrische Ausrüstung von Maschinen –
Teil 1: Allgemeine Anforderungen

• DIN EN 61000-3-2:2019: Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) Grenzwerte.
Grenzwerte für Oberschwingungsströme (Geräte-Eingangsstrom = 16 A je Leiter)

• DIN EN 61000-3-3:2020: Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 3-3:
Grenzwerte - Begrenzung von Spannungsänderungen, Spannungsschwankungen und
Flicker in öffentlichen Niederspannungs-Versorgungsnetzen für Geräte mit einem Be-
messungsstrom ≤ 16 A je Leiter, die keiner Sonderanschlussbedingung unterliegen

• DIN EN 55014-1:2018: Elektromagnetische Verträglichkeit - Anforderungen an
Haushaltgeräte, Elektrowerkzeuge und ähnliche Elektrogeräte - Teil 1: Störaussendung

• DIN EN 55014-2:2016: Elektromagnetische Verträglichkeit - Anforderungen an
Haushaltgeräte, Elektrowerkzeuge und ähnliche Elektrogeräte - Teil 2: Störfestigkeit

Bevollmächtigte Person für die Zusammenstellung der Technischen Dokumentation: 

Gerd Jost 

Doberschütz , 09.06.2022 
Ort, Datum 

Ilka Jost 
(Geschäftsführung) 
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 Załącznik 1 

 
Rysunek: Montaż urządzenia solo Rysunek: Przyłącza 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild: Ein- und Ausschalter 

Rysunek: Podłączenie baterii 
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Załącznik 2 

 
Menu – przegląd graficzny 

 
Zgodnie z tą zasadą użytkownik porusza się po menu. 
 

• Środkowy przycisk potwierdza górny wiersz i otwiera punkt menu. 
• Prawy przycisk zatwierdza wiersz 2 i przechodzi do tego punktu menu.  
• Lewy przycisk zatwierdza wiersz 3 i przechodzi do tego punktu menu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sterownik klapy  
 Godzina & Data > 
< Wyjście z menu  

 Czas otwarcia  
 Czas zamknięcia > 
< Sterownik klapy  

 Czas zamknięcia  
 Tryb pracy / tryb > 
< Czas otwarcia  

 Tryb pracy / tryb  
 Opóźnienie > 
< Czas zamknięcia  

 Opóźnienie  
 Czujnik światła > 
< Tryb pracy / tryb  

 Czujnik światła  
 Dobieg > 
< Opóźnienie  

 Dobieg  
 zatrzymania awaryjnego > 
< Czujnik światła  

 zatrzymania awaryjnego  
 Godzina & Data > 
< Dobieg  
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 Godzina & Data  
 Dodatki > 
< Sterownik klapy  

 Godzina  
 Data > 
< Godzina & Data  

 Data  
 Dodatki > 
< Godzina  

 Dodatki  
 Język > 
< Godzina & Data  

 Światło wabiące  
 Pomoc > 
< Dodatki  

 Pomoc  
 Język > 
< Światło wabiące  

 Język  
 

Określanie pozycji końcowej > 
< Dodatki  

 Określanie pozycji końcowej  
 Reset > 
< Język  

 Reset  
 Wyjście z menu > 
< Określanie pozycji końcowej  
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