
Eksploatacja oraz konserwacja żaluzji zewnętrznych.
Żaluzja zewnętrzna oraz jej elementy składowe zostały zaprojektowane w taki sposób, aby nie zostały trwale odkształcone 
podczas prawidłowego użytkowania.

Podczas użytkowania należy przestrzegać zaleceń podanych przez producenta.

Użytkowanie żaluzji zewnętrznej może odbywać się w temperaturach od -25°C do +45°C.

Nie należy użytkować żaluzji zewnętrznej w przypadku oblodzenia pancerza.

W przypadku silnego wiatru żaluzja zewnętrzna powinna być całkowicie podniesiona lub opuszczona. Okno musi być 
zamknięte. W przeciwnym razie pancerz żaluzji może zostać wyszarpnięty z prowadnic.

Ciągła praca żaluzji zewnętrznej wyposażonej w silnik elektryczny nie powinna przekraczać 4 min.

Podczas uruchomienia żaluzji zewnętrznej w zasięgu jej pracy czyli bezpośrednio pod kurtyną nie powinny znajdować się 
żadne przedmioty oraz żadne osoby powodujące zakłócenie pracy. Po całkowitym otwarciu żaluzji listwa dolna wraz z 
uszczelką powinna zawsze znajdować się w prowadnicach bocznych.

Do zamykania oraz otwierania żaluzji zewnętrznej służą: napędy elektromechaniczne, które mogą być wyposażone w
mechanizm awaryjnego otwierania (korbę z hakiem dostarczoną wraz z roletą - służy ona wyłącznie do awaryjnego 
otwierania - niedopuszczalne jest użytkowanie korby jako napędu zasadniczego), napędy ręczne typu taśma, linka, 
mechanizm kardana wraz z korbą, sprężynę samozwijającą kurtynę żaluzji zewnętrznej.

W celu uniknięcia możliwości blokowania się kurtyny podczas opuszczania (np. po okresie budowy domu) należy
wyeliminować zabrudzenia z uszczelek szczotkowych znajdujących się w prowadnicach bocznych żaluzji 
zewnętrznych. Użytkownik żaluzji powinien np. wykonać pełen cykl otwierania oraz zamykania żaluzji zewnętrznych 
minimum 8 razy w miesiącu. 

Najmniej co 3 miesiące należy wykonać prace kontrolne i konserwacyjne zgodnie z niniejszą instrukcją.
Podstawowe czynności konserwacyjne mogą być wykonywane przez użytkownika bez szczególnych uprawnień.
Czynności te polegają na usuwaniu drobinek piasku oraz innych zanieczyszczeń z kurtyny i wnętrza prowadnic, które 
mogą prowadzić do powstania zarysowań na elementach żaluzji, oraz na kontroli wizualnej ogólnego stanu żaluzji, 
kontroli kompletności, stanu i skuteczności działania wszystkich elementów konstrukcyjnych.

W przypadku żaluzji zewnętrznych wyposażonych w moskitiery rolowane komory prowadzące moskitierę w prowadnicach 
bocznych powinny być oczyszczone minimum raz w miesiącu. Niestosowanie się do wytycznych może powodować
niewłaściwe zamykanie się moskitiery w położeniu dolnym oraz spowolnioną pracą podnoszenia moskitiery po 
całkowitym jej odblokowaniu.

Podczas wykonywania czynności konserwacyjnych należy przestrzegać następujących zasad:

   1. Czynności konserwacyjne muszą być przeprowadzone, gdy żaluzja zewnętrzna jest unieruchomiona - w tym wypadku
       najlepiej jest odłączyć zasilanie na czas konserwacji.
   2. Nie stosować ostrych oraz szorstkich narzędzi do czyszczenia żaluzji.
   3. Powierzchnię żaluzji myć letnią wodą przy użyciu łagodnych środków o odczynie neutralnym, najlepiej przy najniższej 
       temperaturze +10°C.

       UWAGA - detergenty oraz substancje żrące mogą uszkodzić lub odbarwić powłokę lakierniczą.

      Wszelkie szkody powstałe na skutek szczególnych warunków atmosferycznych lub naturalnego zużycia
      nie podlegają reklamacji.
      Za naturalne uważa się zużycie powłoki lakierniczej kurtyny, w której drobne zarysowania mogą powstać
      po około 300 cyklach normalnego użytkowania.

W przypadku dokonania samodzielnej przeróbki rolety z napędem elektrycznym konieczne jest wyregulowanie wyłączników 
krańcowych oraz ewentualna korekta ilości piór w pancerzu.

W czasie mrozów i opadów śniegu może 
dojść do oblodzenia żaluzji. Nie należy 
wówczas próbować otwierać/zamykać 
żaluzji. Żaluzję można eksploatować 
dopiero po usunięciu oblodzenia. 

W żadnym wypadku
nie należy obciążać 
żaluzji - prowadzi
to do jej bezpośre-
dniego uszkodzenia.

Zabrania  się 
przesuwania lub 
podnoszenia pancerza 
żaluzji za pomocą rąk 
lub jakichkolwiek 
narzędzi - prowadzi 
to do bezpośredniego 
uszkodzenia żaluzji.
Dotyczy żaluzji 
z napędem elektry-
cznym.

Sterowaniem żaluzją powinny 
zajmować się osoby uprawnione
- zabrania się dzieciom zabaw 
pilotem lub przełącznikiem. 
Pilot należy zabezpieczyć przed 
dostępem dzieci. 

Należy upewnić się, 
że w strefie pracy 
żaluzji nie przebywają 
żadne osoby lub nie 
stoją na przeszkodzie 
żadne przedmioty 
uniemożliwiające 
eksploatację. Kg Kg


