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 ręcznie.
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.

 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.

W przypadku rolet z tworzyw
sztucznych, niecałkowite
opuszczenie pancerza zmniejsza
niebezpieczeństwo powstania
jakichkolwiek odkształceń.

Obsługa rolety podczas zimna

Opuszczanie pancerza rolety

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

Opuszczania pancerza, nie
powinno być utrudniane.

 WSKAZÓWKA
Po rozmrożeniu, dalsza
obsługa jest możliwa.

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

Nieprawidłowa obsługa rolety

Niewłaściwe użytkowanie

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

Nie obciążać pancerza rolety
dodatkowymi ciężarami.

Obsługa ręczna
Sterowanie taśmą (paskiem)
Opuszczanie/podnoszenie pancerza rolety
(Procedura ogólna)

Opuszczanie/podnoszenie pancerza rolety

W fazie końcowej zwijania
pancerza, należy robić to powoli
aby pancerz rolety nie uderzył w
zewnętrzną część skrzynki
(uderzenie może spowodować
uszkodzenie skrzynki bądź też
pancerza, oraz zaklinowanie się
pancerza w skrzynce rolety)
Podczas opuszczania pancerza,
w fazie końcowej należy robić to
powoli, nie puszczać taśmy.

Taśmę należy ciągnąć równomierne
pionowo w dół. To samo tyczy się
wyciągania taśmy ze zwijacza paska.

 WSKAZÓWKA
Należy unikać gwałtownego
używania taśmy.
Przy wyczuwalnym oporze
pancerza nie należy go dalej
zwijać lub opuszczać.

 WSKAZÓWKA
Boczne odchylenie taśmy może
doprowadzić do nadmiernego
ograniczania podczas zwijania.
Pasek może się przez to uledz
uszkodzeniu - przetarciu.
UWAGA
Pasek jest automatycznie
nawijany w zwijaczu. Gdy
podnosimy pancerz w górę, nie
należy robić tego gwałtownie i
należy trzymać pasek.

Sterowanie korbą
Opuszczanie/podnoszenie pancerza rolety
W fazie końcowej zwijania pancerza używając korby, należy robić to powoli aby
pancerz rolety nie uderzył w zewnętrzną część skrzynki. Gdy poczujemy opór
przestajemy kręcić korbą. (Uderzenie może spowodować uszkodzenie skrzynki bądź też
pancerza, oraz zaklinowanie się pancerza w skrzynce rolety)
Podczas opuszczania pancerza używając korby, w fazie końcowej należy robić to powoli.
Gdy poczujemy opór przestajemy kręcić korbą.

 WSKAZÓWKA

Należy unikać zbytniego odchylenia korby może to doprowadzić do nadmiernego
ograniczania ruchu podczas zwijania i niepotrzebnego zużycia.
UWAGA
Przy wyczuwalnym oporze pancerza nie należy go dalej zwijać lub opuszczać.

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.

 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!!

 WSKAZÓWKA
W razie urwania się np. taśmy
do zwijania, pancerz może
opuścić się w niekontrolowany
sposób co może spowodować
uszkodzenie rolety.

