.

Przed użytkowaniem rolety należy przeczytać instrukcję obsługi
1. Warunkiem niezawodnej i długiej pracy rolety jest jej prawidłowa
obsługa i konserwacja.
2. Obsługa rolet przełącznikiem 3- klawiszowym SOMFY góra -stop-dół
3. Obserwować ruch rolet podczas ich otwierania lub zamykania.
4. Nie dopuszczać do występowania przeciągów (otwieranie okien i drzwi jednocześnie)
podczas, gdy rolety są opuszczone.
5. Tkaninę czyścić z miękką gąbką lub szmatką z użyciem łagodnego detergentu np.
mydło.
6. W zależności od materiału z jakiego wykonany jest element rolety, do
jego konserwacji stosować można tylko niżej wymienione środki:
Lakierowane elementy stalowe i aluminiowe oraz z tworzyw
sztucznych – woda z dodatkiem rozpuszczalnego środka myjącego (płyn do
naczyń, płyn do mycia okien, itp.), miękka szmatka.
Elementy gumowe – ogólnie dostępne środki do konserwacji gumy
stosowane np. w samochodach do konserwacji opon, uszczelek
drzwiowych, itp.
7. Niedopuszczalne jest stosowanie do konserwacji środków
czyszczących rysujących powierzchnie (proszki, twarde szczotki,
skrobaczki, itp.) oraz żrących , opartych na różnego rodzaju kwasach i
rozpuszczalnikach.
Przeglądy polegają na sprawdzeniu działania rolety, regulacji
mechanizmów oraz wymianie elementów zużywających się w trakcie jej
eksploatacji. Przeglądy wykonywane są odpłatnie (po uprzednim wezwaniu
przez użytkownika i ustaleniu terminu przeglądu).
8. Wszelkich napraw oraz zmian konstrukcyjnych rolety może dokonywać
tylko autoryzowany serwis pod rygorem utraty gwarancji.
9 Producent nie bierze odpowiedzialności za naprawy oraz zmiany w
konstrukcji, wyposażeniu i sterowaniu rolet dokonane bez uzgodnienia i
pisemnej akceptacji z jego strony.
10. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu
rolety, należy niezwłocznie powiadomić serwis. Użytkowanie uszkodzonej
rolety oraz samodzielne próby napraw mogą być przyczyną utraty gwarancji
oraz stwarzają zagrożenie dla zdrowia i życia.

11. W roletach z napędem elektrycznym ochronne przed porażeniem
prądem przez kontakt bezpośredni stanowi odpowiednia izolacja.
12. Zabrania się użytkowania niesprawnych lub zdekompletowanych rolet
(np. bez wyłącznika, zwijacza, itp.) Użytkowanie takiej rolety może
spowodować jej zniszczenie, stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia
użytkownika oraz może być przyczyna utraty gwarancji. W przypadku
stwierdzenia
jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu rolety należy niezwłocznie
powiadomić o tym dostawcę.
13. Należy zwracać uwagę na wszelkie oznaki zużycia lub uszkodzenia
przewodów a w przypadku ich zauważenia nie używać rolety i niezwłocznie
zgłosić usterkę w serwisie.
14. Urządzenia zdalnego sterowania należy przechowywać z dala od dzieci
i nie pozwalać dzieciom na bawienie się nimi.
15. Konstrukcja rolety pozwala na bezpieczne rozwiniecie i zwiniecie
kurtyny w całym przewidzianym zakresie.
16 Konstrukcja rolety i napędu pozwala na bezpieczne zatrzymanie
kurtyny na każdej wysokości w obszarze jej pracy góra - dół i pozostania
tam w stanie zawieszenia.
17. Podczas opuszczania rolety należy zwrócić szczególna uwagę
czy żaden przedmiot lub osoba nie znajduje się w obszarze pracy rolety.
18. Najczęstszą przyczyna awarii rolet jest zablokowanie ruchu kurtyny w
dół na skutek umieszczenia przeszkody (doniczki, krzesła ogrodowego) w
obszarze pracy rolety.

WAŻNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA
OSTRZEŻENIE – POSTĘPOWANIE WEDŁUG NINIEJSZEJ INSTRUKCJI
JEST ISTOTNE DLA
BEZPIECZEŃSTWA OSÓB

