ruÁvoo NA oBsLuHu n úonžguvENKovruícn žnluztí

Z7O,Z9OaC65,C80

užlvRrrl JE povtNEN sE pŘro použríruvÝnogru srzruÁnnr
r použmíl

s

ríruro ruÁvoorrvt

popls vÝnogxu
Lamely - hliníkové,vyválcované do tvaru Z nebo C - oboustranně barevně upravená, horní
kanál - (56 x 58 mm) z pozinkovaného ocelového plechu, spodní profil (v šíce lamel) a vodící
profily (20 x 20 mm) z extrudovaného hliníku, krycí plech - ohribany hliníkovri plech o síle ].,5
ffiffi, textilní nosiče a pásky z terylenu s kevralov m vláknem.

runrupĚruí zvEDÁNí n spoušrĚruí žnluzlí
Naklápěcí, zvedací a spouštěcí mechanismus je vyroben z trvanlivého, ridržbu nevyžadujícího
materiálu. Toto za ízenízabraňuje změně rihlu nastavení lišt p i zatíženívětrem.
Spouštění a vytahování se provádí ktikou umístěnou na rámu okna, otáčením doleva nebo
doprava. U motorovrich žaluziízmáčknutímodpovídajícíhotlačítkavypínače (nahoru - otev ít,
dolrj - zav ít). Mezní polohy jsou nastaveny dorazem uvnit žaluzie.
y

laluzie je spouštěna ve sklopené Pbloze a vytahována v otev ené

(vodorovné) poloze.

Nak!ápění se provádí pootočenímkliky do protisměru spouštění, u
motorov ch žaluziíkrátk m stiskem vypínačepro směr nahoru nebo
dolu.
Návody k obsluze

motor

a ovládacích prvkrj venkovních žaluziíjsou

k dispozici na 'webovlich stránkách společnosti Univers Tech:
lyww-quY r . 4ln"qyCIdy

pŘtŘnzrruírŘío ooot-ruosrl pnon vĚrnu
Provedení C-80

T ída odoInosti proti
větru
Provedení Z-90

širta žaluzie
Do 2,2 m

2,2L-4m

5 (75 km/h)

4 (38 km/h)

širra žaluzie
Do 2,2 m

2,2L-4m

6 (90 km/h)

5 (75 km/h)

T ída odolnosti proti
větru

Provedení 7-70
Trída odolnosti proti
větru

širta žaluzie
Do 2,2 m

2,2L-4m

6 (90 km/h)

4 (75 km/h)
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K čištěnípoužívatpouze vodu se saponátov, mi prost edky.

!!! NEpouŽívnr ABRAslvNí pRosTŘEDKy !!!

Likvidace v robku je nutno, provádět v souladu s požadavky legislativy země uživatele vrirobek neobsahuje nebezpečnélátky.

vÝsrnnny pŘro použlrírvt
POZOR: Ovlád ání žaluzie za mrazivrich podmínek mriže poškodit

v

robek!

POZOR: P i zadrhnutí žaluzie je nutno opačnrim chodem žaluzii uvolnit!
POZOR: P i nerovnoměrném navinutížaluzie je nutno žaluzii tiplně rozvinout lnajetím do dolní
koncové pozice/ nov m navinutím dojde k jejímu vyrovnání!

POZOR: U žaluziís automatickrim ov|ádacím systémem, kterém jsou umístěny na fasádě, je
nutno p ed prací na fasádě vypnout automatick ovládací systém - hrozí nebezpečípádu

osob

!

POZOR: Ovládání žaluziínení dovoleno dětem do 15-ti let

- nebezpečírirazu

!

POZOR: Žaluzle s motorick m pohonem je elektrické za ízenínízkéhonapětí - uživatel je
povinen zajistit provedení periodické revize elektrického za ízenív souladu s legislativními
požadavky země provozu.

p ípadé,Žejenainstalována automatika s funkcí proti větru mrjže dojít k poškození
,.: Žaluzie, je totiž možné,že vítr p ijde p ed bou kou velmi silnri a nárazovli, reakce čidla je 3s a
POZOR: Iv

zasunutí Žaluzií dle velikosti cca 30s. Nespoléhejte se proto na větrné čidlo a pokud očekáváte
siln vítr žatuzie itáhněte.

Na poškozenívzniklé silnrim větrem, námrazou nebo nesprávn m zacházením se záruka
nevztahuje.

MoNTÁŽ
Montáž musí provádět pouze zaškolená osoba! Opravy a se ízenísvě te odborné firmě.

V p ípadě poruchy nebo nutnosti servisu kontaktujte:

Univers Tech s.í.o., lČo 27Lo6985, DlČ CZ27106985
Americká 2772,272 01, Kladno
Tel. 3I2 663 234
trlfq{fi!inivqrr"er

