NÁVOD NA OBSLUHU ROLET

Obsluha ručně ovládané rolety

Ovládací šňůra nebo pásek
-

stahováním ovládací šňůry nebo pásky směrem dolů se roleta vytahuje
tažením šňůry nebo pásky z navíječe směrem k sobě se roleta spouští dolů
v samonavíječi je integrovaná brzdička, která umožní roletu zafixovat v libovolné
poloze

Převodovka s klikou
-

zalamovací klika se vyjme z držáku
točením zalamovací kliky na jednu nebo druhou stranu se roleta odvíjí, nebo vytahuje
nahoru, směr otáčení určuje typ zvoleného ovládání vlevo nebo vpravo

Pružinová protiváha
-

roleta se stahuje nebo vytahuje pomocí madel umístěných v koncové lamele
zajištění rolety v dolní poloze je pouze vahou samotného roletového pancíře, po
montáži rolety je třeba na mistě seřídit pružinovou protiváhu
koncová lamela může být opatřena rozvorovým zámkem, dá se zamykat z obou stran
koncová lamela může být osazena posuvnými zarážkami, zajištění je pak možné pouze
z jedné strany rolety

UPOZORNĚNÍ:
Spouštění a vytažení pancíře se musí provádět tak, aby nedocházelo k prudkým nárazům při
dojetí do koncové polohy. Náraz může způsobit mechanické poškození rolety.

Obsluha motoricky ovládané rolety
-

spínačem bez aretace pod omítku nebo na omítku
dálkovým ovladačem
řídící jednotkou, časový spínač
kombinaci těchto zařízení

Vytažení či spouštění rolety se ukončí automaticky nastaveným koncovým dorazem
integrovaným v motoru, nebo ručním impulsem, tedy uvolněním ovládacího spínače.
Spínač bez aretace je nutno po celou dobu chodu rolety držet.
Při použití specialních motorů řady T5E a přídavného oddělovacího relé stačí dát roletě
impuls, spouštění či vytažení pak probíhá automaticky.
Motory na dálkové ovládání řady Ehz jsou vybaveny automatickým koncovým dorazem,
a chod rolety je rovněž řízen automaticky, pouze stlačením příslušného tlačítka na dálkovém
ovladači.

UPOZORNĚNÍ:
-

před manipulací s roletou zkontrolujte, zda v její dráze není žádná překážka
udržujte čistotu lamel a dráhy ve vodících lištách
při výpadku elektrického napětí je roleta nefunkční
v zimním období zkontrolujte možné přimrznutí pancíře
přívodní kabel motoru se nesmí zkrátit na méně než 30cm!

Je zakázáno:
-

upravovat vlastní systém rolety
zasahovat do elektrických části rolety či řídícího systému
roletu rozebírat a znovu ji sestavovat
nahrazovat poškozené součásti jinými díly z podobných systému
kotvení jiných konstrukcí na roletový komplet

