INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI
ZALECENIA WYDŁUŻAJĄCE ŻYWOTNOŚĆ ROLET
Bardzo ważne
Proszę uważnie przeczytać instrukcję przed pierwszym użyciem i przestrzegać wszystkich
zaleceń związanych z bezpieczeństwem. Uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem
instrukcji obsługi i konserwacji, nie są objęte gwarancją. Proszę zachować ten dokument do
momentu utylizacji produktu lub przekazać go dalej w wypadku sprzedaży, ponieważ zawiera
przydatne instrukcje dotyczące konserwacji, renowacji i użytkowania.
Dostarczone rolety powinny zostać zamontowane przez fachowców wyspecjalizowanych w
zakresie instalacji rolet i technologii z tym związanej wykorzystanej do ochrony przed słońcem.
Naprawy i demontaż mogą być wykonywane tylko i wyłącznie przez wykwalifikowany
personel. Proszę samodzielnie nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w produkcie.
Bezpieczna obsługa i działanie rolety nie jest już wtedy zagwarantowana.
Przedstawione ilustracje są przykładowe. Instrukcje można wykorzystać dla innych rodzajów rolet.

Instrukcja bezpieczeństwa dla rolet obsługiwanych elektrycznie.
Obsługa rolety podczas burzy

Obsługa rolety podczas upału

Należy zamknąć okna podczas
silnego wiatru oraz upewnić się, że
podczas naszej nieobecności w
domu okna również są zamknięte
aby nie powstał przeciąg.

W przypadku stosowania rolet dla
ochrony przed słońcem, zalecane
jest niecałkowite opuszczenie
pancerza, tak aby wentylacja była
zapewniona.
W przypadku rolet z tworzyw
sztucznych, niecałkowite
opuszczenie pancerza zmniejsza
niebezpieczeństwo powstania
jakichkolwiek odkształceń.

 WSKAZÓWKA
Rolety z opuszczonym
pancerzem i otwartym
skrzydłem okna mogą nie
spełniać parametrów
odporności na wiatr.
UWAGA
Gwarancja dla danej klasy
odporności na wiatr jest
ważna tylko dla zamkniętego
skrzydła okiennego.
Obsługa rolety podczas zimna

Obsługa rolety podczas ciężkich przymrozków

Podczas przymrozków roleta może
zamarznąć. Należy unikać wtedy
gwałtownego użytkowania, jeżeli
roleta jest zamarznięta nie należy
opuszczać lub zwijać pancerza.

Dla automatycznych systemów
sterowania należy wyłączyć opcje
samoczynnego działania, gdy grozi
niebezpieczeństwo zamarznięcia.

 WSKAZÓWKA

Po rozmrożeniu, dalsza
obsługa jest możliwa.

 WYJĄTEK

Napędy do rolet, które są
wyposażone w zabezpieczenie
przed przeciążeniem oraz
wykrywaniem przeszkód.

Opuszczanie pancerza rolety

Nieprawidłowa obsługa rolety

Opuszczania pancerza, nie
powinno być utrudniane.

Nie powinno się ręcznie podnosić
pancerza chwytając go od dołu,
ponieważ może to spowodować
uszkodzenia.

 WSKAZÓWKA

Należy się upewnić i uważać
aby podczas opuszczania,
pancerz nie natrafił na żadną
przeszkodę..

Niewłaściwe użytkowanie

Ograniczenie dostępność do
pilotów/przełączników.

Nie obciążać pancerza rolety
dodatkowymi ciężarami..

Nie pozwalaj dzieciom bawić się
elementami służącymi do
sterowania roletą, takimi jak pilot
czy przełącznik.
Takie rzeczy powinny być trzymane
z dala od dzieci.

Przy roletach z automatyką czasową na balkon i
drzwi tarasowe
Jeżeli wyjdziemy na zewnątrz
przez drzwi balkonowe lub taras a
posiadają one rolety z automatyką
czasową, należy uważać aby nie
zablokować sobie jedynego
wejścia do domu.

 WSKAZÓWKA

Podczas wyjścia na zewnątrz
balkonu czy tarasu, należy
wyłączyc automatyczne
działanie rolety, aby uniknąć
blokady.

Obsługa elektrycznych rolet
Używanie rolety z przełącznikiem i korbą
Przez naciśniecie lub
przytrzymanie odpowiedniego
przycisku (góra / dół) lub
kręcenie korbą (lewo / prawo)
opuszcza lub zamyka się
pancerz rolety w wybrany
kierunek.

 WSKAZÓWKA

Durch Loslassen der Taste
bzw. des Schaltknebels
stoppt der Rollladen.

Używanie przycisku stop/blokadą wyłącznika
Przez naciśniecie odpowidniego
przycisku (góra/dół) lub
korby(lewo/prawo) pancerz
opada lub zwija sie.

 WSKAZÓWKA

Naciśniecie przycisku stop lub
przycisku dla przeciwnego
kerunku (w zależności od
modelu przełącznika) tudzież
przestaniu kręcenia korby
pancerz zatrzymuje się.

Używanie rolet z automatyką czasową
patrz na załączone instrukcje

Konserwacja i pielęgnacja
Pielęgnacja

Konserwacja

Zalecane jest regularne
czyszczenie powierzchni
zewnętrznej rolety aby wydłużyć jej
żywotność.

Należy regularnie sprawdzać czy
roleta nie wykazuje widocznych
znaków jakiegokolwiek zużycia czy
uszkodzeń aby funkcjonowała
prawidłowo.
W razie widocznych uszkodzeń
należy skontaktować się z
serwisantem i szybko wymienić
tudzież naprawić części.
Należy używać tylko oryginalnych
części zamiennych.
UWAGA
Nie należy używać
uszkodzonych rolet, gdy
wymagana jest jakakolwiek
naprawa.

 WSKAZÓWKA
Z prowadnic należy usuwać
brud lub jakiekolwiek ciała
obce, które mogły się tam
dostać.
Do czyszczenia należy
używać odpowiednich
środków do tego
przeznaczonych.
Rewizja musi być, zawsze
łatwo dostępna dla
serwisanta!!

