Návod na obsluhu a údržbu předokenních rolet

Návod na obsluhu a údržbu předokenních rolet

Před prvním použitím se seznamte s níže uvedenými informacemi, které jsou důležité pro
bezproblémové a bezpečné užívání výrobku a pro zvýšení jeho životnosti. Návod uschovejte k
případnému pozdějšímu využití.
Při převzetí díla (montáž, oprava) si prosím zkontrolujte:
 zda roleta zastavuje v požadovaných koncových polohách - horní a dolní doraz
 klidný chod v celém rozsahu
 pevnost ukotvení nosných částí - vodící lišty
 vyváženost vodorovných i svislých částí
 ovládací prvky - navíjení a odvíjení šňůry/pásku, případně chod kliky
 u motorových rolet zapojení, nastavení koncových dorazů, spínač a seznamte se s obsluhou
dálkového ovladače
Předejdete tím případným pozdějším komplikacím.

Obecné informace
 přívodní kabel motoru se nesmí zkrátit na méně než 15 cm
 při výpadku elektrického napětí je roleta nefunkční. Ovládání je možné pouze u konkrétních
typů motoru nouzovým náhonem na kliku.
 dbejte zvýšené opatrnosti v prostorech bez možnosti jiného přístupu. Při výpadku elektřiny
nebo poruše hrozí nebezpečí uvíznutí.
 neumisťujte rolety na únikové východy - mohlo by dojít ke znesnadnění nebo znemožnění
jejich použití.
 pokud je teplota bod bodem mrazu, hrozí přimrznutí pancíře. Před použítím je třeba
zkontrolovat zda není koncová lamela přimrznutá k parapetu, roletový bal ve vodících
lištách anebo pancíř pokryt námrazou. Před použitím je nutné přimrznutí/námrazu opatrně
odstranit. V opačném případě hrozí poškození rolety
 udržujte lamely i dráhu ve vodících lištách v čistotě. Prach a nečistoty můžou způsobit
poškrábání lamel a v krajním případě i ztrátu funkčnosti rolety.
 při velkých změnách (poklesech) teploty může dojít ke smrštění materiálu. Doporučujeme
proto v tomto období nechat roletový bal částečně vysunutý, aby se předešlo zajetí koncové
lamely do roletového boxu a případnému poškození rolety.
 roleta neslouží k ochraně před větrem. V případě silného větru dbejte na to aby bylo za
roletou zavřené okno/dveře. Při velmi silném větru (bouřky, apod.) schovejte roletu do
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roletového boxu.
 při manuipulaci s roletou dbejte na to, aby nedocházelo k nárazům při dojetí do koncových
poloh - mohlo by dojít ke ztrátě funkčnosti nebo poškození.
 roleta není bezpečnostní ani tlumící prvek
 roleta neslouží k úplnému zatemnění. Světlo může procházet zejména v oblasti vodících lišt,
v prostoru boxu a perforace lamel.
 lamely v horní části pancíře na sebe nemusí dosedat.
 nezvedejte lamely ručně - vždy používejte ovládání
 používejte jen rolety bez závad. V případě poškození nebo nesprávné funkce kontaktujte
odbornou firmu
 rolety nesmí být ovládány dětmi.

Ručně ovládané rolety
Šňůra a pásek
 stahováním šňůry/pásku se roleta vytahuje a tažením z navíječe směrem k sobě se roleta
spouští.
 v samonavíječi je integrovaná brzda, která umožní zafixovat roletu v libovolné poloze.
 za šňůru/pásek netrhejte a nepouštějte ho z ruky před ukončením pohybu rolety.
 manipulaci s roletou ukončete v koncové poloze. Tuto silou nepřetahujte.
 před dojetím do koncové polohy zpomalte.
 za šňůru/pásek tahejte ve směru kladky průchodky. Netahejte směrem do strany.

Převodovka s klikou
 kliku vyjměte z držáku a zalomte ji v zalamovacím mechanismu.
 točením zalamovací kliky na jednu nebo druhou stranu se roleta odvíjí nebo vytahuje
nahoru. Směr otáčení určuje typ zvoleného ovládání - vlevo nebo vpravo.
 klikou pohybujte plynule, nepoužívejte prudké a trhavé otáčení.
 nepřetáčejte silou koncové dorazy - mohlo by dojít k poškození rolety. Pohyb ukončete při
dojetí do koncové polohy.
 před dojetím do koncové polohy zpomalte
 roletu lze zastavit v jakékoliv poloze
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Pružinová protiváha
 roleta se stahuje a vytahuje pomocí madel umístěných v koncové lamele.
 během pohybu roletu nepouštějte!
 zajištění rolety v dolní poloze je pouze vahou samotného roletového pancíře, po montáži
rolety je třeba na místě seřídit pružinovou protiváhu.
 doporučujeme opatřit roletu rozvorovým zámkem v koncové lamele (dá se zamykat z obou
stran) nebo posuvnými zarážkami (zajištění je možné jen z jedné strany rolety).
 před dojetím do koncové polohy zpomalte.

Motorové rolety
 zapojení může být provedeno jen osobou, která je řádně proškolena a má potřebné
oprávnění.
 v případě výpadku elektřiny je možné ovládat jen rolety, které mají nouzový náhon na kliku.
Toto ovládání neslouží k běžnému použití.
 při ovládání motorové rolety doporučujeme vizuální kontakt s prostorem do kterého roleta
zasahuje. Předejdete tak případnému poškození v případě, že do dráhy rolety zasáhne cizí
předmět nebo zdravotní újmě.
 vytažení a spouštění rolety se ukončí automaticky, nastaveným koncovým dorazem
integrovaným v motoru nebo uvolněním ovládacího spínače.
 spínač bez aretace je nutné držet po celou dobu chodu.
 motory řady Auto, E a Ehz jsou vybaveny automatickým koncovým dorazem a rozpoznáním
překážky - jejich použití je tedy bezpečnější.
 možnosti ovládání:

lokálním spínačem na nebo pod omítku
dálkovým ovladačem
centrálním ovládáním
řídící jednotkou
kombinací výše uvedených možností

Údržba
 rolety jsou bezúdržové. Nedoporučujeme používat mazadla - sloužily by ke zvýšenému
ulpívání prachu a nečistot.
 roletu nikdy nerozebírejte - čištění provádějte pouze povrchově. Jakýkoliv zásah do výrobku
je nepřípustný.
 motorové rolety jsou napojeny na elektrický proud, při manipulaci neznalou osobou po
odkrytí revizní klapky může dojít k úrazu elektrickým proudem.
 rolety nejsou nosné - neopírejte se o ni, ani o ni neopírejte žebřík, apod.
 během údržby roletu nepoužívejte.
 roletu pravidelně kontrolujte. Minimálně dvakrát za rok zkontrolujte chod a hlučnost a
případné potíže konzultujte s dodavatelem výrobku.
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 jedenkrát ročně proveďte stejné úkony jako při převzetí díla (viz. výše)
 při zvýšeném množství nečistot omyjte povrch vodou s běžným saponátovým prostředkem.
Nepoužívejte taková, která by mohla způsobit poškrábání povrchu, rozpouštědla ani
vysokotlaký čistič.

Reklamační podmínky
Záruka na všechny produkty je 2 roky, na motory Simu a Somfy 5 let.

Oprávněné reklamace:
 rozměry rolet nejsou ve výrobní toleranci dle zadání (výrobní tolerance je - 3 mm na
celkový rozměr)
 poškozený výrobek

Záruka se nevztahuje na:
 vady výrobku způsobené jiným použitím, než ke kterému je výrobek určen
 vady způsobené montáží, pokud byla montáž provedena někým jiným než
dodavatelem/výrobcem
 vady způsobené mechanickým poškozením ze strany uživatele
 vady způsobené montáží v nevhodném prostředí
 výrobky, u kterých je překročen mezní rozměr, dle tabulky maximálních rozměrů výrobku
(šířka, výška nebo plocha)
 vady vzniklé atypickým provedením, na které byl kupující předem upozorněn
 odlišné odstíny lakovaných zakázek RAL, které jsou vyráběny na více částí
 odlišné odstíny lamel u zakázek, které jsou vyráběny na více částí
 stejnou kresbu a barevnost u imitací dřeva
 průhyb lamel - je to normální vlastnost výrobku
 roleta neslouží k úplnému zatemnění - zejména v oblasti vodících lišt, boxu a perforace
lamel může prostupovat světlo
 u garážových rolovacích vrat může docházet k opotřebení a otlačení, zvláště na horních
profilech, toto je za současného stavu techniky podmíněno konstrukčnímu provedení vrat a
nelze se tomu vyhnout- není to důvod k reklamaci
 v případě reklamace motoru je nutné ponechat přívodní kabel v délce minimálně 15 cm (při
nesplnění této podmínky bude reklamace zamítnuta - motor nelze vyzkoušet)
 výrobek bude přijat k reklamaci pouze s kompletně vyplněným reklamačním protokolem
 jakýkoliv zásah do výrobku je nepřípustný - sejmutím krytu a zásahem do mechanismu
rolety ztrácíte nárok na záruku a firma neodpovídá za případné vzniklé škody

4

