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1 Pokyny k bezpečnosti   
 
 
Okenní větrací systém se muze používat k otevření a zavření oken v bytových prostorách
nebo v kancelářských prostorách. Možnost využití je široká od kancelářských prostor, 
přes nákupní domy, skladovací budovy, školy, hotely, nemocnice až po rodinne domy, 
zimní zahrady a chalupy. 
 
Okenní větrací systém využívá k otevření mechaniku originálního okna. 
Pokud se otevře do polohy větrání systémem MACO WINDOWS-matic, nemuze se 
z venku otevřít. Přesto bychom měli u lehce dostupných oken z venku použít 
k ochraně žaluzie. 
 
Doporučení: v přízemí použité okna by měly být vybavené systémem MACO WINDOWS-
matic s možností větrání. 
 
Systém MACO WINDOW-matic je poháněn 24 V stejnosmernym napětím. 
Nízké napětí je vytvářeno pomocí trafa zástrčky z 230V.   
 
 
Zástrčka k síti nesmí být v provozu nebo se jí nesmíme dotýkat, pokud je porušený plášť  
a nesmí se dostat do kontaktu s vodou. 
 
Otevření a zavření oken probíhá pomalu. 
Přesto musíme dbát na to, aby se nic nedostalo mezi rám a právě se zavírající okno. Zvláště u 
vyklápěcích oken , které se mohou stát nebezpečím pro hrající se děti a domácí zvířata, jako 
kočky a psi a proto bychom je neměli nechávat bez dozoru v bezprostřední blízkosti 
vyklápějících se oken. 
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 LED

2 Součásti MACO WINDOW-matic 
 
2.1 Z čeho se skládá systém MACO WINDOW-matic? 
 
Okenní větrací systém MACO WINDOW-matic rozlišuje dva výrobní typy: 
 

Kompletní systém             a           Otevírací a zavírací systém 
 
Systém MACO WINDOW-matic se skládá z jednoho okenního pohonu (A) a z indikátoru LED 
(B). Dále je v kompletním systému integrována větrací automatika, která je spojena 
s větrným senzorem (C). K obsluze větracího systému slouží ruční tlačítka (D) a dálkové 
ovládání (E1/E2). 
Zástrčka (F) nebo trafo do krabice pod omitku dodávají napětí nutné k provozu MACO WINDOW –
matic. 
 

Rucni tlacitka 

Servisni tlacítko

Senzor pocasi 

h.simice

h.simice
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Okenní pohon (A) je namontován na místě, kde se za normálních okolností nachází okenní 
klika. Otevírá okno přes kování a otevře se do polohy sklopné nebo otočné. 
Indikátor LED (B) signalizuje ve které pozici se právě WINDOW-matic nachází. Dle přání mohou 
být svítící diody / LED / MACO WINDOW-matic systému vypnuty. 
Indikátor se skládá z jedné červené a jedné zelené svítící LED diody. Mohou nastat následující 
možnosti: 
 

 
 
 
• Vypnuto 
 
•  Svítí   červeně "sklopeno" nebo  zeleně  "zavreno" 
 
•  Bliká  červeně    "otvírá"   nebo   zeleně   "zavírá" 
 
•  Bliká střídavě     červeně a zeleně  "otocny stav"
 
•  Bliká rychle    červeně a zeleně    "Závada" 
 
 

 

Rucní tlacítka (D) slouzí k manuelnímu otevrení, zavrení okna anebo k vypnutí, zapnutí systému.            

Senzor pocasi (C) je namontován na vnější straně okna. Hlídá déšť, teplotu a dále 
sílu větru na okně a zavře se, pokud je třeba. 



 
 

 
 
 
S dálkovým ovládáním (E1/E2) můžeme pohodlně regulovat zavírání a otevírání oken od 
pracovního stolu nebo z místa, kde sedíme. Dále můžeme volit moznosti automatiky větrání 
„týdenní program“ anebo „program potřeby-kazdodenní“ (jen na E1). 
 
 
 

 
 
Zástrčka (F) přivádí potřebné stejnosměrné napětí 24 V a musí být zapojena do zásuvky 
v blízkosti okna. 
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3 Kompletní systém MACO WINDOW-matic 
 
 
3.1 Automatické větrání 
 
V poháněcím motoru MACO WINDOW-matic kompletního systému je integrována 
automatika větrání, která dává povel k zavírání nebo otevírání oken. K dispozici jsou dle přání 
dva programy větrání: 
 
Týdenní program    má ulozen v paměti casy otvírání a teploty (od pondelí do nedele).
Každý den se dá samostatně upravit.Vy sami definujete, kdy se má okno zavřít a kdy otevrít. 
Můžete také zvolit různou intenzitu větrání ( velkou-střední-malou ) pro časový úsek a 
systém WINDOW-matic pak větrá, tolik kolik potřebujete, přičemž délka větrání závisí na 
rozdílu teploty uvnitř a venku. 
To vse se da pres PC a sofware Window-Matic naprogramovat. 
Pokud systém vyhodnotí, že požadované hodnoty byli překročeny, ať už v důsledku 
silného větru nebo se snížila venkovní, či vnitřní teplota, okno se pomalu zavre. 
Pokud  ale nastane riziko v podobě silného deště, okno se zavře rychle. 
 
Systém MACO WINDOW-matic lze také naprogramovat tak, že se v letních měsících okna 
v noci otevřou a tím umožní ochlazení místnosti (noční ochlazení). 
 
Speciálně u zimních zahrad se může při překročení určité horní teploty nastavit automatické 
otevření oken. 
 
Lze také nastavit čas, kdy je zablokováno ovládání a okna se ovládají pomocí ručního spínače. 

Vsechny tyto moznosti muzume naprogramovat pres PC a sofware Window-Matic.
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V případě „programu potreby-kazdodenní“      se větrání opakuje stejne kazdy den. Pokud je 
třeba, lze nastavit zvýšenou intenzitu větrání, například doma nebo naopak intenzitu vetrání snízit,
v prípade neprítomnosti nebo treba pro chalupu. 
 

 

 
Manuální otevření a uzavření je možné vždy, i když je aktivní jeden ze dvou 
programů. Pokud dáte manuálně pokyn, přesto, že běží automatické větrání, vykoná se tento povel 
pouze na určitou dobu ( ruční ovládání ) a pak se systém vrátí k původnímu automatickému 
větrání zpět. Bezpečnostní kritérium (povětrnostní podmínky) budou vždy zohledneny, 
pokud ovšem si otevření okna nevynutíte. ( viz kapitolu 4.5 ) 
 
Je také možné úplné otevření oken ( viz kapitolu 5 ). 
 
3.2 Přizpůsobení intenzity větrání    
 
Pokud větrací systém MACO WINDOW-matic větrá málo nebo naopak příliš, lze intenzitu 
Vašeho větracího systému MACO WINDOW-matic samostatně nastavit: 
 
Chcete-li větrat více, současně stlačte zaroven obe rucní  tlacítka a tlačítko 
otevření na dálkovém ovladači. Intenzita větrání se zvýší o 1 stupeň. 
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Pokud chcete větrat méně, stlačte zároveň obe rucní  tlacitka a tlačítko
zavrít  na dálkovém ovládání. Intenzita větrání se sníží o 1 stupeň. 
 
K dispozici je rozsah ± 3 stupně. Provedené zmeny nejsou nikde označeny. 
 
 
3.3 Odblokování dálkového ovládání 
 
Je mozné, ze dálkové ovládání je v programovém režimu zablokováno. Pokud chcete zvolit jiný 
program, musíte nejdříve dálkove ovládání odblokovat. 
A to krátkým stlačením obou  tlačítek ručních spínačů. Následně můžete zvolit příslušný 
program, který potřebujete. Pozor na to, že i u nově zvoleného programu může být 
dálkové ovládání  zablokováno. 
 
3.4 Změna programu 
 
Pokud nejste s nastavením Vašeho „týdenního“ nebo „každodenního programu“ spokojeni, 
obraťte se na Vašeho dodavatele s prosbou o nové naprogramování.  
 
Na dotaz můžete obdržet  také program Interface Software pro MACO WINDOW-matic. 
 
Váš dodavatel je také zodpovědný za opravy, náhrady a odstranění závad přístroje.  



 
4 Ovládání  MACO WINDOW-matic 
 
4.1 Zapnutí systému 
 
Je-li systém MACO WINDOW-matic vypnut, nereaguje ani na pokyny dálkového 
ovládání a ani na stlačení ručního spínače. 
 
Abychom systém zapnuli, stlačíme ruční tlačítka obě najednou 
a držíme po dobu asi 3 sekund. 
 
 

  
ruční tlačítka   3 sekundy 

 
 
 
MACO WINDOW-matic odpoví na registrované pokyny rozsvícením červené a zelené diody, 
LED, které začnou soucasne svítit. 
 
 

 
 
 

 Následovně se vratí zpět do stavu, ve kterém se nacházel naposledy. 

 
 4.2 Zvolení týdenního programu 

 Nastavte ovládání směrem k oknu a stlačte tlačítko „Woche“ (týden): 

 
 

 týden 

 
 
 Týdenní program se poté aktivuje. Jedna ze dvou diod LED začne konstantně svítit. 
Pokud svítí zelená LED, okno se nachází ve stavu uzavřeném nebo se právě zavírá. 
Pokud svítí červená LED, okno je v otevřeném stavu nebo se právě otevírá. 
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4.3 Zvolení kazdodenního programu 
 
Kompletní systém MACO WINDOW-matic má i druhý program větrání. 
Aby jste přešli od programu týdenního k programu kazdodenního použití, 
musíte nastavit dálkové ovládání směrem k oknu a stlačit tlačítko „Bedarf“ 
kazdodenní program. 
                                               

 
Kazdodenní 

 
 
 
MACO WINDOW-matic se nyní nachází v každodenním programu a signalizuje to pomocí 
pomalého blikání červené LED, pokud je okno v otevřeném stavu nebo se právě otevírá a 
zelené LED, pokud je okno uzavřené nebo se právě uzavírá. 
 

 

 
4.4 Vypnutí programu větrání 
 
Pokud požadujete po systému větrání MACO WINDOW-matic, aby  větrání neprováděl, tak 
větrání vypnete. Stlačíte na dálkovém ovládání  tlačítko „Program Aus“ (programy vypnuty). 
 
 
 
 
                                                       

vypnuto 

 

 
 

 

Okno se zavře, pokud bylo okno otevřeno a diody LED zhasnou. 
Za tohoto stavu můžete okno manuálně zavřít nebo otevřít pomocí dálkového ovládání anebo 
ručního spínače, bez časového omezení a bez udání hodnoty. Bezpečnostní kritéria 
povětrnostního senzoru ale zůstávají dále aktivní. 

 



 
 
4.5 Manuální sklopení oken  
 
Pokud chcete okno sklopit, stlačíte buď tlačítko „Öffnen“ na ručním tlačítku nebo na 
dálkovém ovládání. 
 
  
                              
                              
 
 
                                     nebo                   
                
 
 

ruční spínač     dálkové ovládání 
                                    
 
MACO WINDOW-matic provede Váš pokyn,začne svítit červená LED  
(MACO WINDOW-matic nesvítí pouze u pozice „Program AUS „ / program vypnut / ). 
Pokud je okno otevřeno,zhasne hodnota pouze u Auf - Zu / čili otevření a zavření / systému. 
 
 
Prehlasovat větrací automatiku u kompletního systému: 
 
To je program, kdy je automatické větrání v provozu a okno zavreno. My dáme povel sklopit a 
sklopit a prehlasujeme program na určitou dobu (vetsinou je nastaveno 15 min).  
Pokud stlacíme tlačítko otevření vícekrát (max. 3x ) stane, že se čas zdvojnásobí až ztrojnásobí. 
Pokud, ale chcete okno sklopit, přestože prší, musíte stlacit tlacítko otevrení a držet po dobu  
3 sekund, aby se automatika deste prehlasovala a okno sklopilo. 
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4.6 Manuální zavření a otevření 
 
Chcete-li okno zavřít, můžete kdykoliv stlačit tlačítko „Schliesen“ (uzavřít) 
ručního spínače na pohonu nebo na dálkovém ovládání. 
 

 
ruční spínač      dálkové ovládání 

 
 
Systém MACO WINDOW-matic provede požadovaný pokyn a rozsvítí se ,  
popřípadě začne blikat zelená dioda LED. 
 
Pokud je okno uzavřeno, zhasne dioda LED jen při Auf – Zu (otevření a zavření) programu. 
 
 
4.7 Vypnutí systému 
 
Pokud chcete systém vypnout, protože např. nejste pár dní přítomni a nepřejete-li si v této 
době větrat, stlačíte na pohonu obě rucní tlačítka na 3 sekundy: 
 
 
                                              

ruční tlačítka   3 sekundy 
 
 
 
 
V tomto okamžiku je systém vypnut a nereaguje na povely ručního tlačítek ani na povely 
dálkového ovládání. Diody LED nesvití. Z tohoto statusu je možné jenom otevření okna  
do otocné polohy. Viz kapitola 5. 
 
Aby byl systém opět uveden do provozu postupujte podle kapitoly 4.1 „zapnutí systému“. 
 



 
5 Otevření a zavření oken 
 
 
5.1 Úplné otevření a zavření oken **                        
 
Chcete-li Vaše okna úplně otevřít např. v případě, když musíte okna čistit, musíte stlačit 
servisní  tlačítko (1) a podržet po dobu 5-7 sekund. 
 
 
 
                                                              
 
                                                                    5-7 s 
 
 
 
Diody LED zhasnou a pohon systému MACO Window-matic jede do otocné polohy
matic nereaguje na žádné povely. Pohon je v pozici otevreno, když obě LED blikají 
strídave červeně a zeleně. 

 

 
Pokud stlačíte tlačítko pojistku drzáku raménka (2) nahoru, okno se úplně otevře. 
 
Pozor: pojistka drzáku se může stlačit nahoru, pokud obě LED střídavě svítí 
červeně a zeleně. 
 
Pokud se nedá s pojistkou odblokování pohybovat, musí se pomocí imbusového klíče (č. 2.5 ) 
šroubem (3) lehce otočit, abychom blokování uvolnili. 
 

 
** to je možné pouze tehdy, pokud je ramínko namontovano, jak je zobrazeno, jenom tak se umožní 
otocení okna 
 



5.2 Zavření oken                                                 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Zavřete krídlo tak, aby raménko zakliklo do drzáku ve správné poloze 
Ubezpečte se ,že tyč je opravdu ve správné poloze! 
Následovně stlačte servisní tlačítko (1) na pohonu 5-7 sekund a pohon se vráti do poslední
programem dané polohy. 
 
 



 
6 Co nám systém MACO WINDOW-matic chce ríci? 
 
Váš okenní větrací systém MACO Window-matic je vybaven jednou červenou a jednou 
zelenou diodou ( LED ), které Vám oznámí stav, akci nebo možnou chybu zařízení (viz popis 
stavu v kapitole 2). V následujících tabulkách najdete možné signály zrekapitulované. 

 
 
Zelenočervená- obě LED svítí krátce, systém MACO                          
Window-matic ukazuje, že zaregistroval povel.  
 
 
 
Zelená- týdenní program * je aktivní, okno je v tomto 
okamžiku zavřené.  
 
 
 
Červená-týdenní program * je aktivní, okno je v tomto okamžiku sklopené. 
 
 
 
Zelená - bliká -  program kazdodenní *, okno je momentálně zavřené 
 
 
 
 
Červená - bliká - program kazdodenní*, okno je momentálně sklopené 
 
 
 
 
 
Zelená - bliká - kritérium bezpečnosti *, program je aktivní, proto nebyl proveden 
povel k sklopení okna, okno se otevře, pokud tlačítko sklopení stlačíme a 
držíme po dobu 3 s. 
 
 

 
 
15 * jen pro kompletní systém  
 



 
Návod k použití systému MACO WINDOW-matic 

 
 

Možné jsou následující možnosti: 
- program je vypnut 
- systém je vypnut 
- LED nesvítí* 
- chybí proud 
- u AUF / ZU systému, pokud se dosáhne zapnutí nebo 

vypnutí 
 
 
 
 
Otocná poloha okna: systém MACO Window-matic je v pozici otocné 
 
 
 
Závada ( viz kapitolu 7 ) 
- blokace u pozice zavření 
 
 
 
 
 
- blokace u pozice otevření 
 
 

 
Pokud nejde dálkove ovládání ci rucní tlacítka,  je možné, ze je system jede na nucenou 
obsluhu, napr. vypínac.  V tomto případě blikají obě LED současně.   
 
 
 
 
16                                                 *jen u kompletního systému 
 



 
7 Nefunkčnost 
 
7.1 Ohlášení nefunkčnosti 
 
Pokud dojde k nefunkčnosti MACO Window-matic dozvíme se to následovně: 
 
 

Indikátor  Stav – Příčina – Odstranění 
 
 

Okno je příliš otevřeno 
 
V otevřeném stavu jsme se dozvěděli, že ramínko nebylo správně 
upevněna. 
Servisní tlačítko stlačit po dobu 7 s, až nám strídave bliká kontrolka 
otevření oken, cerveno-zelene. Ramínko správně upevnit, 
servisní tlačítko stlačit po dobu 7 s, a motor se vrát zpet.
 
 
Blokace při otevření a zavření oken: 
 
1. vzpříčilo se kování nebo, 
2. je defektní mechanika MACO WINDOW-matic 
 
V obou případech je třeba závadu oznámit u Vašeho dodavatele. 
 

 



  
Systém MACO Window-matic nereaguje 
 
Informujte Vašeho dodavatele pro výměnu přístroje. 
 
 

červená LED 
svítí stále 
zelená LED 
rychle bliká 

 
 
 
Upozornění: Systém MACO Window-matic je vybaven bezchybnou okenní 
mechanikou.Pokud by se časem okno otevíralo s potížemi, nebo by se 
deformovalo, mohl by se systém MACO Window-matic zablokovat. 
Proto je lépe předcházet těmto problémům a okno mazat dle předpisů. 
 
 
7.2 Výměna baterií u dálkového ovládání 
 
Pokud přestane reagovat stav oznámení pri stlačení tlacítek na dálkovém ovládání a
Window –matic není vypnut (POZOR: Dálkové ovládání nesmí být vypnuto-viz kapitolu 
3.3), měli byste vyměnit baterie u dálkového ovládání. Vyměňte baterie za nové 2 alkalické 
baterie typu AAA, mikro nebo LR 03. Při výměně je třeba dávat pozor na polaritu baterií. 
 



 
8 Čištění systému MACO Window-matic 
 
Okenní pohon můžeme čistit mýdlovou vodou, navlhčeným hadříkem nebo s hadříkem 
namočeným do okenního přípravku na čistění oken. 
 
Dálkové ovládání a zástrčku můžeme čistit hadříkem s mýdlovou vodou. 
 
Okenní větrací senzor můžeme čistit stejným způsobem. 
Nesmí být vystaven nárazům a vyvarovat se musíme škrábnutí 
a podobnému poničení. 
 
 
 
9 Technická data 
 
Váha okenního pohonu                              600 g 
Otáčivý moment                                         max. 4,5 Nm 
Napětí                                                          24 V, stejnosměrný 
Spotřeba energie / norm.provoz /             ca. 0,1 Cent / den 
Dosah dálk. ovládání                                  ca 8 m 
Certifikace                                                  CE 
 
 



č

Hledání chyb při montáži a v provozu

Číslo Problém Příčina Možné řešení

Hledání chyb 01 Pohon se nedá nasadit na - povolený šroub u pohonu
při montáži desku s adaptérem                                                                              - kabely nejsou dobře uložené

zkřivený kontaktní kolík - kontaktní kolík narovnat

02 Pohon se nedá upevnit chybí mati cka na                          - odstranit desku s adaptérem
Šrouby na vnitřní ose hrany adaptéru   matičku nasadit
nejdou zasroubovat

03 Spirála na ručním spínači uzávěry konců chybí,nebo - nasadit správně konce
nedrží jsou špatně nasazeny

04 Ozubený převod nemá toleranci není přesně namontovaná deska - namontovat desku přesně a
s adaptérem nasadit ozubený převod a ozub. kolecko

Chyba v provozu 05 Diody LED svítí střídavě Window-matic je v otocném - okno zavrít a tlačítko podržet po dobu 3 sec 
červeně a zeleně   žádná       stavu (otevrené okno) 
reakce u systému

06 Drzák raménka nejd e                   raménko je otočené nebo okno - otočit raménko, správně nasadit krytku, u 
  otevřených oken nelze drzák posunout dolůvytáhnout nahoru ani dolů             otevřené

07 LED nesvítí window-matic program vypnut - na dálkovém ovladači stlačit
reaguje na ruční spínač       týdenní nebo program každodenní
anebo na dálkové ovládání

08 LED nesvítí window-matic systém vypnut - obě tlačítka na ručním spínači podržet po 
  dobu 3 sec, pak změnit na dálk.ovládání 
  týdenní nebo program každodenní

nereaguje na žádný pokyn

chybí proud - zásuvka je bez proudu
defektní síťový zdroj - změnit síťový zdroj
defektní pohon - vyměnit pohon

09 Nefunguje dálkové ovládání dálkové ovládání bylo pri           - blokáda se odstraní pomocí tlacítek
( jedna z LED  nesvítí) programování zablokovano               nebo setupem Window-matic

prázdná baterie  - baterie vyměnit
defetkní dálk.ovládání  - ovládání vyměnit

10 Při zavření nebo otevření špatně pracuje okenní 

 - znovu nastavit křídlo okna
okna je slyšet silné skřípání kování

   tak aby nedrelo
křídlo okna dre

- namazat kování

11 LED nesvítí ( min. 3 sec po není proud - zapojit proud
zapnutí ) - není proud v zásuvce

- pohon není správně upevněn
  k desce 

špatné položení kabelu - zkontrolujte všechny zástrčky
  na polarizaci / viz strana 6 /

Suyin zástrčka je pokřivená - Suyin zástrčku opět narovnat

defektní síťový zdroj - vyměnit zdroj

12 LED bliká rychle (zeleně)            nebyla provedena instalace - servisní tlačítko podržet po dobu 20 sec 
  a provézt novou inicializaciokno je zavřené



Hledání chyb 
ve vnitřním programu

13 Dluhodobé rychlé blikání - odpojit od elektrické sítě
červených a zelených LED - pohon odmontovat
(blokace pohonu)                                                                                 - odstranit ozubenou tyč

- připojit zdroj
- stlačit tlačítko otevřít, okno v otocne poloze
- opět pohon odmontovat

Nasledovně dle chyb provést tyto body

špatná montáž desky s adapt. - namontovat znovu přesně
- čtyrkant musí mít vůli
- ozubený prevod správně nasadit
- pohon znovu namontovat
- pohon znovu inicializovat

okenní kování vázne - okenní kování sprovoznit, aby fungovalo
jak při otevření, tak i uzavření

- namazat, nastavit cepy uzaveru
- ozubený prevod správně nasadit
- pohon namontovat
- pohon znovu inicializovat

ozubený prevod je špatně nasazen - ozubený prevod správně nasadit
- pohon namontovat
- pohon znovu inicializovat

14 Ruční tlačítko nefunguje            nefunguje platinka na prechodu  - platinku otočit Power / Antrieb

dálkové ovládání funguje defektní ruční tlačítko - vyměnit ruční tlačítko

špatně namontovaný RJ konektor  - otocit RJ konektor

defektní kabel mezi pohonem - kabel mezi pohonem a platinkou 
  vyměnita platinkou

15 Window-matic se neotvírá je aktivní senzor pocasí nebo       - senzor je mokrý, špinavý nebo

a při krátkém stisknutí"otevřít"     senzor není správně připojen
(na tlačítku nebo dálk. ovládání) 

  příliš silný vítr nebo nízké teploty

svítí zelená LED 3 krát krátce

16 Červená LED stále svítí chyba paměti v přístroji - pohon znovu naprogramovat
a zelená stále rychle bliká - pokud stejná chyba pohon vymenit
systém nereaguje

17 Nefunguje dálkové ovládání dálk. ovládání je programem                 - odblokovat pomocí Window-matic -setup
zablokovano

špatná baterie - vyměnit baterie

defektní dálkové ovládání - vyměnit ovládání

18 Vyklápěcí okno se nedoklápí není správné nastavení raminka           - znovu nastavit raménko
nebo se otvírá málo

19 Okno je v otocne poloze raménko je špatně nasazeno      - raménko správně nasadit
zavreno a nahore nedovreno          nebo je krátké, dlouhé - namontovat pohon

- pohon znovu inicializovat




