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HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ

R E DŐN Y Ö KH Ö Z

Kérjük figyelmesen olvassa el az útmutatót az elsőhasználat előtt, különös figyelmet fordítva a biztonsági utasításokra.
A használati és karbantartási útmutatóban leírtaktól eltérőhasználat esetén keletkezett károkra a garancia nem vonatkozik.A használati és karbantartási útmutatóban leírtaktól eltérőhasználat esetén keletkezett károkra a garancia nem vonatkozik.
Kérjük, őrizze meg ezt a dokumentumot, ami magába foglalja a karbantartási és helyreállítási útmutatót is.

Ezeket a termékeket redőny-és árnyékolástechnikai szakértők és szakemberek állítják elő, szállítják és
építik be. A redőnyök javítását, szét- és leszerelését csak képzett szakemberek végezhetik.
Önálló változtatásokat a terméken végezni tilos!

A bemutatott ábrák illusztrációk. Az útmutatás más, hasonló redőnyökre is érvényes.

Általános biztonsági útmutató elektromos és manuális működésűredőnyhöz

Redőnyhasználat vihar esetén

Esős szélben zárja be az
ablakokat. Figyeljen rá, hogy
távolléte alatt se keletkezhessen
kereszthuzat.

TANÁCS
A zárt redőny nyitott ablaknál
nem áll ellen a szél okozta
terhelésnek.

FIGYELEM
A garancia a közölt szélerősség-értékre kizárólag zárt
ablak esetén érvényes.

Redőnyhasználat hideg esetén

Fagy esetén a redőny
megfagyhat. Összefagyott
lamellák esetén kerülje a termék
erőszakos működtetését.

TANÁCS
Miután leolvadt a lamelláról
a fagy, a működtetés
természetesen újra
lehetséges.

A redőny akadályoztatása

TANÁCS

A redőny útját akadályozni tilos

Figyeljen rá, hogy a redőny
mozgásának semmi ne állja
útját!

Redőnyhasználat hőség esetén

A redőny használatát
javasoljuk napvédőként is.
Ne zárja teljesen a lamellákat,
ezáltal háttér-levegőztetést
biztosít. Műanyag lamellák
esetén az alakdeformálódás
veszélye csökken.

Nem rendeltetésszerűhasználat

A terméket tilos kiegészítő
súllyal terhelni.

A redőnyt soha ne toljuk felfelé.
Ez ugyanis működésbeli
zavarokat okozhat.



Speciális útmutató elektromos meghajtás esetén

Kezelőelem elhelyezése

Ne engedjék a gyerekeket a redőny
kezelőelemével (pl. távirányító vagy
kapcsoló) játszani.
Az adóvevőtől a gyermekeket távol kell
tartani.

Automata redőny erkély- és teraszajtók előtt

Amennyiben teraszára vagy erkélyére
egyetlen kijárat van, és erre elektromos
meghajtású redőnyt szerel fel,
előfordulhat, hogy kizáródik.

TANÁCS
Az erkély vagy terasz használata
közben kapcsolja ki az automatikát.
így elkerülheti a kizárást.

Eljárás télen

Automata vezérlésűredőnynél
fagy esetén az automatika
kikapcsolása előfordulhat.

KIVÉTEL
A redőny automatikájába
beleépíthetőegy un.
"akadályérzékelő".

Működtetés kapcsolóval, távirányítóval és vezérléssel

Lásd a mellékelt leírást.

Speciális útmutató kézi meghajtású redőnyökhöz

A) Gurtni (zsinórral vagy kötéllel)

Redőny felhúzása és leengedése (általános eljárás)

Felhúzásnál a gurtnit az utolsó
harmadban lassan és erőszakmentesen
húzzuk fel. Az utolsó harmadban lassan
kell működtetni. A gurtnit soha ne
eresszük el!

TANÁCS
Kerülje a gurtni hirtelen
működtetését!

Redőny nyitása és zárása

A gurtnit mindig egyenletesen illetve
függőlegesen húzzuk a gurtniházból.

TANÁCS
A gurtni oldalra történő
működtetése időelőtti kopást, a
gurtni menetből való kihúzódását
eredményezi. Ez működésbeli
problémát idézhet elő.

FIGYELEM
A gurtniautomata a gurtnit automatikusan feltekeri. Amint a
gurtni fent megakad, a gurtnit nem szabad tovább húzni.

B) Kurbli (kézzel működtetett)

Redőny nyitása / zárása

A redőny teljes nyitása előtt a kurbli forgómozgását lassítsuk le. A redőnynek nem szabad fent erőteljesen ütközni. Teljes zárásnál is figyelni
kell rá, hogy a kurbli mozgását lelassítsuk. Amint ellenállást érez, hagyja abba a kurbli tekerését.

TANÁCS
Kerülje a kurblirúd túlságosan gyors tekerését, mert ez problémákhoz és túlzott kopáshoz vezet.

Teljesen nyitott redőnynél a kurblit erőszakosan ne tekerje tovább. Teljesen zárt redőny esetén se tekerje
tovább a kurblit.

FIGYELEM

Általános karbantartási-és ápolási útmutató

Ápolás

Annak érdekében, hogy redőnyének
hosszú életet szavatoljunk, javasoljuk, a
redőny felületét rendszeresen tisztítsa.

TANÁCS
A lefutósínből távolítsa el a
tárgyakat vagy szennyeződéseket.
A felület tisztításához használjunk a
célra alkalmas tisztítószert. A
szerelőnyílásnak mindig
hozzáférhetőnek kell lennie.
A redőnydobozt, a tartozékokat, a
motort és sínt soha ne olajozzuk!

Karbantartás

Rendszeresen vizsgálja redőnyöket és a
kezeléséhez szükséges elemeket, és
amennyiben a terméken sérülést vagy
műszaki meghibásodást észlel, azonnal
jelezze azt a terméket gyártó cég
ellenőrzési- és karbantartási osztályának.

További karbantartási munkákat
(pl. végzáró beállítása) csak képzett
szakember végezhet, amikhez kizárólag
eredeti pótalkatrész alkalmazható.

FIGYELEM


