Návod k použití rolovací uzávěr s bočním motorem
Mříž může být poháněna přímo bočním motorem s integrovanou pádovou brzdou. Ta v případě
poruchy zablokuje mříž a zabrání pádu.
Nebo zvláště u mříží větších rozměrů může být mříž poháněna bočním pohonem s řetězovým
převodem a externí pádovou brzdou, která při poruše zajistí mříž před pádem.
Ovládání rolety může být tlačítkovým spínačem nebo klíčovým spínačem. Mříž se pohybuje směrem
nahoru nebo dolů ( do koncových poloh ) podle směru který držíte na spínači. Mříž je v pohybu
pouze v případě držení stisknutého ovladače – v případě uvolnění ovladače dojde k okamžitému
zastavení mříže. V případě nedostatečného držení směru může dojít k poškození spínače, proto
směry držte dostatečně pevně.
Nouzový pohon : v případě výpadku elektrické energie je možnost mříž ovládat manuálně klikou.
Kliku zasuňte do otvoru v motoru a otáčením doleva nebo doprava roletu zavíráte nebo otevíráte.
Pozor pokud přejedete přes koncové polohy může dojít k poškození motoru. Proto při ručním
pohonu úplně roletu nezavírejte a neotvírejte. (V případě nouzového řetězového pohonu se řiďte
návodem k motoru).
Roleta musí být minimálně jednou za rok servisována, zkontrolována a seřízena odbornou firmou.
Pokud nebude tak učiněno, výrobek pozbývá záruky. Na mříži ve spodní části je při montáži umístěn
štítek s označením kontaktů a příštím termínem pravidelné servisní prohlídky.
Upozornění : Mříže nejsou vybaveny žádným bezpečnostním prvkem, proto je zde použito ovládání
„mrtvý muž“, kdy mříž je v pohybu pouze tehdy, pokud je držen ovládací prvek. Mříž může ovládat
pouze osoba starší 18 let, proškolena a odpovědná za ovládání mříže. Mříž může být ovládána pouze
za předpokladu 100% viditelnosti na celou plochu mříže. Osoba, která ovládá mříž nese plnou
odpovědnost za škody či zranění způsobené pohybem mříže.
Prostudujte si také návod k motoru a případně dalších prvků. Pokud je použito ovládání pulzní a nebo
dálkové, pak zařízení musí být vybaveno bezpečnostními prvky dle předpisů
Všechny práce smí provádět jen odborně způsobilá osoba jen v případě že zařízení je v klidu a
odpojeno od energie.
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