INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI STOLARKI
1.

Transport
•

Zaleca się transport okien w pozycji pionowej na stojaku specjalnie do tego przystosowanym, okno powinno
zostać ułożone bezpośrednio na listwie transportowej przykręconej do dołu okna, z użyciem odpowiednich
przekładek chroniących przed zarysowaniami. Na czas transportu produkt należy odpowiednio zabezpieczyć
przed uszkodzeniem.

•

Składowane okna należy ustawiać w pozycji pionowej oraz odpowiednio zabezpieczyć przed wpływem
warunków atmosferycznych. Okna przechowuje się w pomieszczeniach suchych nie narażonych na działanie
środków chemicznych.

•

Producent zaleca usunąć folię i taśmę ochronną z profili oraz naklejki z szyb niezwłocznie po wykonanym
montażu. Taśmy i folie zabezpieczające należy bezzwłocznie usunąć z wyrobów w terminie do 1 miesiąca od
momentu ich ekspozycji na zewnętrzne warunki atmosferyczne pod rygorem utraty gwarancji na zakupione
produkty. Materiały zewnętrzne, użyte do montażu (taśmy, piany) należy zabezpieczyć przed działaniem
promieni UV i warunków atmosferycznych w terminie do 1 miesiąca po wykonanym przez Producenta
montażu stolarki.

•

Okien zabezpieczonych folią ochronną nie należy składować w miejscach narażonych na działanie wysokiej
temperatury oraz bezpośrednie działanie warunków atmosferycznych.

•

Nie zaleca się transportu/rozładunku/montażu zaszklonej stolarki przy użyciu ssawki próżniowej. Zaleca się
wykonanie w/w czynności po rozeszkleniu stolarki - w takim wypadku sama szyba może być transportowana
przy użyciu ssawki. W przypadku konieczności transportu/rozładunku/montażu zaszklonej stolarki ssawką
próżniową, należy w tym celu odpowiednio zabezpieczyć stolarkę w miejscu połączenia skrzydła z ramą oraz
szyby ze skrzydłem lub ramą.

2.

Montaż
•

Okna muszą zostać zamontowane w taki sposób, aby nie powodowały zagrożenia zdrowia i życia ludzi.

•

Produkt należy odpowiednio zabezpieczyć przed montażem, aby nie uległ uszkodzeniu oraz nie powodował
zagrożenia zdrowia.

•

Montaż należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, powinny wykonać go firmy specjalizujące się
w montażu okien.

•

Okna powinny być mocowane po całym obwodzie.

•

Najczęściej używane przy montażu okien elementy mocujące to śruby montażowe, kołki rozporowe, dyble,
kotwy.

•

Przy montażu elementów o dużym ciężarze, wysuniętych przed lico muru, należy stosować specjalnie
przeznaczone do tego konsole nośne lub systemy dedykowane takim rozwiązaniom (np. system Mowo firmy
Illbruck).

•

Wybór sposobu mocowania uzależniony jest od warunków istniejących na budowie. Wybór sposobu
mocowania podejmuje firma montażowa w uzgodnieniu z Kupującym (jeśli montaż nie jest wykonywany
przez firmę Marsel).

•

Zaleca się wykonanie szklenia elementów przez doświadczoną firmę montażową, a przy samodzielnym
wykonaniu zachowanie szczególnej ostrożności.

•

W trakcie montażu okien dokonuje się połączenia montowanej konstrukcji z budynkiem. Połączenie to ma
spełniać następujące funkcje:
a. zapewnić właściwą izolacyjność cieplną i akustyczną,
b. przenosić obciążenia z konstrukcji na budynek,
c. stanowić dylatację dla wzajemnych odkształceń konstrukcji i budynku.

3.

Po montażu
•

Usunąć folię ochronną z ram oraz skrzydeł.

•

Świeże resztki gipsu i zaprawy należy ostrożnie usunąć gąbką nasączoną wodą.

•

Luźne resztki gipsu i zaprawy oraz wióry usunąć odkurzaczem.

•

Zaschnięte resztki gipsu i zaprawy lub im podobne usunąć drewnianą lub plastikową szpachelką.

•

Po oczyszczeniu elementu należy sprawdzić wszystkie jego funkcje oraz prawidłowość funkcjonowania
elementów wyposażenia dodatkowego okna, np. rolet, żaluzji, elektrozaczepów, samozamykacza itp.

•

Przed przystąpieniem do sprawdzania funkcji okna lub drzwi należy zapoznać się z całością niniejszej
instrukcji.

•

Nie zaleca się wystawiania stolarki w ciemnych kolorach na bezpośrednie działanie czynników mogących
powodować ich nagrzewanie. W wyniku długiego działania promieni słonecznych profile mogą nagrzewać się
do bardzo wysokich temperatur, mogących wynosić nawet 85°C, oraz ulegać odkształceniom.

4.

Konserwacja
•

Użytkownik stolarki jest zobowiązany min. raz w roku do wykonania czynności sprawdzenia, konserwacji,
czyszczenia oraz regulacji elementów stolarki – czynności te nie są świadczeniami gwarancyjnymi.

•

Okucia należy przynajmniej raz w roku nasmarować wazeliną techniczną lub olejem do smarowania okuć.
Stosowane środki pielęgnacyjno-czyszczące nie mogą naruszyć powłoki antykorozyjnej okuć.

•

Przynajmniej 2 razy w roku należy sprawdzić połączenia śrubowe oraz stabilność śrub mocujących klamkę jeżeli to konieczne należy je dokręcić.

•

Uszczelki należy przynajmniej raz w roku przetrzeć wazeliną techniczną lub silikonem do smarowania
uszczelek w celu zachowania odpowiednich właściwości okna np. jego szczelności. Uszczelki należy również
regularnie przemywać letnią wodą z płynem do mycia naczyń w celu usunięcia zabrudzeń i kurzu. W
przypadku, gdy uszczelka wysunęła się ze szczeliny mocującej, można ją ponownie wcisnąć na przeznaczone
do tego miejsce. Należy unikać używania ostro zakończonych przedmiotów, ponieważ może to doprowadzić
do uszkodzenia uszczelki.

•

Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie okien lub drzwi, należy je przynajmniej raz w roku sprawdzić pod
względem poprawności działania oraz wykonać, jeżeli zachodzi taka konieczność, wymaganą regulację.

•

Przynajmniej 2 razy do roku należy sprawdzić drożność kanałów odprowadzających wodę.

•

Profile okien i drzwi należy czyścić środkami nie zawierającymi rozpuszczalników oraz środków ścierających.

•

Okna należy chronić przed kontaktem z gorącymi przedmiotami, środkami impregnacyjnymi, klejami, farbami,
rozpuszczalnikami, zabrudzeniem zaprawą murarską, pianą poliuretanową, pyłem.

•

Powłoki proszkowe oraz tlenkowe nie są odporne na mechaniczne uszkodzenia spowodowane przez ostre
narzędzia i materiały ścierne. Powłoki te są wrażliwe między innymi na działanie rozcieńczalników
organicznych, stężonego alkoholu, kwasów, zasad i związków ropopochodnych. W związku z tym
niedopuszczalny jest kontakt powłoki z wymienionymi środkami. W szczególności należy zapewnić ochronę
przed kontaktem powłok z wapnem, cementem i innymi alkalicznymi materiałami budowlanymi.

•

Konserwacja dolnej ościeżnicy i szyny prowadzącej w drzwiach przesuwnych, podnoszono – przesuwnych i
harmonijkowych - wszystkie zabrudzenia typu: brud, piasek, żwir, ciała stałe itp. należy usuwać przy pomocy
odkurzacza z dolnej ościeżnicy i szyny prowadzącej. Czynność tą wykonujemy co najmniej raz w miesiącu.
Raz w roku całość tj. ościeżnicę i szynę prowadzącą czyścimy szmatką.

•

Warunkiem możliwości skorzystania ze świadczeń gwarancyjnych jest wykonywanie przez Użytkownika
przeglądu stolarki oraz czynności konserwacyjnych z częstotliwością i w zakresie wynikającym z niniejszej
instrukcji.

Rys. Smarowanie okuć
5.

Sposób czyszczenia

Częstotliwość czyszczenia zależy od wielu czynników:
 położenia geograficznego budynku
 środowiska (otoczenia) w jakim budynek się znajduje, np. morskiego, przemysłowego, kwaśnego /
zasadowego itp.
 stopnia zanieczyszczenia atmosfery,
 strefy wiatrowej,
 stopnia osłonięcia budynku przez budynki sąsiadujące,
 możliwości przenoszenia drobin (zwłaszcza piasku) powodujących erozję powłoki,

•

Zaleca się czyszczenie okien środkami specjalnie do tego przeznaczonymi, nie zawierającymi środków
ściernych lub rozpuszczających, wszelkie zabrudzenia okien powinno się natychmiast usunąć.

•

Powierzchnie z PVC i Aluminium można myć miękką szmatką lub gąbką nasączoną łagodnymi płynnymi
środkami czyszczącymi, nie zawierającymi proszku ściernego i przeznaczonymi do danego rodzaju
powierzchni.

•

Niedopuszczalne jest stosowanie agresywnych środków chemicznych.

•

Nie wolno czyścić ram, skrzydeł i szyb ostrymi narzędziami, gdyż mogą one spowodować trwałe i
nieusuwalne zarysowania.

•

Szyby należy myć powszechnie stosowanymi do tego celu środkami czyszczącymi, nie zawierającymi
amoniaku i innych substancji o charakterze agresywnym.

•

Do mycia nie należy używać myjek ciśnieniowych ani ostrych szczotek / gąbek

•

Kurz gromadzący się między ościeżnicą a uszczelką należy usuwać przy pomocy odkurzacza, wyposażonego
w końcówkę przystosowaną do czyszczenia tego rodzaju powierzchni.

•

Zatkane otwory odprowadzające wodę można oczyścić przy pomocy odkurzacza. Czynność tą wykonywać co
6 miesięcy a w razie konieczności okres ten należy skrócić.

•

Mycie profili należy przeprowadzać przynajmniej dwa razy do roku.

•

Zalecaną metodą czyszczenia powierzchni lakierowanych jest regularne mycie roztworem łagodnego
detergentu (np. 5% płynu do mycia naczyń) w ciepłej wodzie. Wszystkie powierzchnie powinny być
czyszczone delikatną gąbką lub szmatką. Nie wolno stosować szczotek twardszych niż z naturalnego włosia
(mycie szyb może być dla wygody przeprowadzane równocześnie). Powierzchnię po myciu należy spłukać
dokładnie czystą wodą.

•

Powierzchnie anodowane mogą być po myciu i płukaniu polerowane suchą, delikatną szmatką dla
przywrócenia połysku.

•

Jeśli zanieczyszczenia atmosferyczne spowodowały trudno usuwalne plamy, do ich usunięcia z powierzchni
lakierowanych zalecana jest benzyna ekstrakcyjna. W tym przypadku nie wolno stosować materiałów
ściernych (papier ścierny, pasty polerskie), ani rozpuszczalników zawierających: ketony, estry lub alkohole.

•

Do mycia należy używać czystej wody. Mycie może być bardziej efektywne, gdy użyjemy do przetarcia
powierzchni dekoracyjnej tkaniny nie rysującej powierzchni.

•

W czasie mycia temperatura powłok nie może przekraczać 25°C.

•

Temperatura wody stosowanej do mycia nie może przekraczać 25°C. Nie wolno myć powłoki strumieniem
pary wodnej.

•

Przed przystąpieniem do czyszczenia powierzchni należy sprawdzić efekt działania używanych do tego celu
środków. Próbę należy przeprowadzić na niewidocznych powierzchniach. W przypadku wystąpienia
niepożądanych efektów należy zrezygnować z wykorzystania testowanego środka czyszczącego.

•

W żadnym wypadku nie wolno stosować środków czyszczących poniżej 5pH lub powyżej 8pH.

•

Nie wolno stosować mocno kwaśnych lub mocno alkalicznych środków czyszczących (w tym zawierających
detergenty), jak również środków powierzchniowo czynnych mogących reagować z aluminium.

6.

•

Nie wolno stosować ściernych środków czyszczących, ani czyścić powierzchni poprzez tarcie. Dopuszcza się
stosowanie delikatnych tkanin bawełnianych, przeznaczonych do przemysłowego czyszczenia. Podczas
przecierania nie należy zbyt mocno dociskać tkaniny do czyszczonej powierzchni.

•

Nie wolno stosować organicznych rozpuszczalników zawierających estry, ketony, alkohole, związki
aromatyczne, estry glikoli, węglowodory chlorowane, itp.

•

Nie wolno stosować detergentów o nieznanym pochodzeniu.

•

Nie wolno stosować soli oraz substancji chemicznych do usuwania oblodzenia w pobliżu profili.

•

Maksymalny czas oddziaływania środka czyszczącego nie może przekraczać jednej godziny. Jeżeli to
konieczne proces mycia można powtórzyć po 24 godzinach.

•

Po każdym myciu powierzchnia musi być natychmiast spłukana czystą wodą.

•

Regularne mycie zapobiega powstaniu intensywnych, bardzo trudnych do usunięcia zabrudzeń. Dla
zewnętrznych zastosowań, gdzie dekoracyjny wygląd i funkcja ochronna są szczególnie ważne np.: portale,
wejścia fronty sklepowe, itp., zaleca się cotygodniowe czyszczenie. W tym przypadku możliwe jest używanie
do czyszczenia wody i irchy (zamszu), następnie wycierać z góry do dołu elementy miękką i suchą ścierką.

•

Ramy okienne i skrzydła, parapety i fasady muszą być czyszczone regularnie. Częstotliwość zależy od
agresywności środowiska.

•

Poza czyszczeniem i pielęgnacją, okna i drzwi powinno się poddawać corocznym przeglądom, które
przedłużają okres użytkowania i pozwalają utrzymać komfort obsługi na niezmiennym poziomie. Przeglądy
nie wchodzą w zakres świadczeń gwarancyjnych.
Obsługa

Obsługa okien
Warunkiem prawidłowego funkcjonowania okien jest stosowanie się do zasad dotyczących ich eksploatacji, wśród
których do podstawowych należą:
a) zmiana położenia klamki powinna odbywać się po dociśnięciu skrzydła do ramy
 ustawienie klamki w pozycji pionowej w dół „okno zamknięte”
 ustawienie klamki w pozycji poziomej „okno otwarte”
 ustawienie klamki w pozycji pośredniej „okno rozszczelnione”
 ustawienie klamki w pozycji pionowej w górę „okno uchylone”

Rys. Funkcja okna w zależności od położenia klamki dla podstawowych schematów okuciowych.

Rys. Okno rozwierane

Rys. Okno rozwierno- uchylne

Rys. Okno uchylne z klamką z boku

Rys. Drzwi uchylno- przesuwne (PSK)

Rys. Drzwi podnoszono-przesuwne (HST)

b) użytkowanie okien powinno odbywać się zgodnie z ich przeznaczeniem
c) nie wolno wkładać ręki między skrzydło a ramę oraz blokować okien przez wkładanie przedmiotów między
skrzydło a ramę

d) w przypadku ewentualnego poluzowania się wkrętów klamki, zawiasów lub zamka, należy je niezwłocznie
dokręcić
e)

nie wolno pozostawiać okien otwartych podczas silnego wiatru lub gdy występują „przeciągi” w
pomieszczeniach

f)

nie należy pozostawiać otwartych okien gdy w pomieszczeniu przebywają dzieci

g)

przy rozwartym lub uchylonym skrzydle nie wolno obracać klamki

h)

na skrzydło nie może działać żadne dodatkowe obciążenie

i)

nie należy dociskać skrzydła do ościeża

Obsługa i regulacja okuć WinkHaus

Rys. Regulacja okuć WinkHaus activPilot Concept

Rys. Regulacja docisku skrzydła

Rys. Regulacja okuć WinkHaus activPilot Select

Rys. Zawieszanie i zdejmowanie skrzydła okiennego na okuciu activPilot Concept

Rys. Zawieszanie skrzydła okiennego na zawiasie ramowym na okuciu activPilot Select

Rys. Zawieszanie skrzydła okiennego na rozwórce na okuciu activPilot Select

Rys. Konserwacja okuć activPilot Select

Regulacja zawiasów drzwiowych

Rys. Regulacja zawiasów drzwiowych Mtec

Rys. Regulacja krytych zawiasów drzwiowych Dr. Hahn

Rys. Regulacja pozioma krytych zawiasów drzwiowych Dr. Hahn

Rys. Regulacja pionowa krytych zawiasów drzwiowych Dr. Hahn

Rys. Regulacja pozioma zawiasów drzwiowych rolkowych (WR) Wala

Rys. Regulacja pionowa zawiasów drzwiowych rolkowych (WR) Wala

Rys. Regulacja docisku zawiasów drzwiowych rolkowych (WR) Wala

Rys. Regulacja pozioma zawiasów drzwiowych dwuskrzydełkowych (WX) Wala

Rys. Regulacja pionowa zawiasów drzwiowych dwuskrzydełkowych (WX) Wala

Rys. Regulacja docisku zawiasów drzwiowych dwuskrzydełkowych (WX) Wala

Rys. Regulacja pozioma zawiasów drzwiowych trzyskrzydełkowych (WX) Wala

Rys. Regulacja pionowa zawiasów drzwiowych trzyskrzydełkowych (WX) Wala

Rys. Regulacja docisku zawiasów drzwiowych trzyskrzydełkowych (WX) Wala

Rys. Regulacja blachy zaczepowej drzwi

Rys. Elektrozaczep z funkcją dzień-noc

Obsługa samozamykaczy GEZE
Wskazówki montażowe:
 Montaż winien być wykonany przez osobę wykwalifikowaną.
 Montaż należy wykonać zgodnie z dołączoną instrukcją, szablonem montażowym, rysunkami, poniższymi
wytycznymi.
 Jeżeli to konieczne, drzwi należy doposażyć w dodatkowy odbój ograniczający kąt otwarcia drzwi.
 Możliwy kąt otwarcia drzwi jest ściśle uzależniony od ich typu oraz parametrów geometrycznych.
 Właściwe działanie samozamykacza jest zależne od sposobu montażu i wielkości drzwi.
 Siła zamykania samozamykacza na drzwiach przeciwpożarowych i dymoszczelnych powinna być nastawiona
na wartość nie mniejszą niż „3”.
 Na drzwiach przeciwpożarowych i dymoszczelnych nie należy stosować mechanicznych blokad otwarcia.

Rys. Regulacja samozamykaczy GEZE

Rys. Regulacja samozamykaczy GEZE

Rys. Obsługa ramienia z blokadą GEZE

Zakres okresowej konserwacji samozamykacza:
 Sprawdzenie, czy nie nastąpiły wycieki oleju z korpusu samozamykacza.
 Sprawdzenie momentu dokręcania i ewentualnego dociągnięcia śrub mocujących korpus samozamykacza,
szynę bądź ramię oraz śruby łączącej korpus z szyną lub ramieniem.
 Sprawdzenie zużycia elementów ślizgowych (kostka, szyna) i ewentualna wymiana (nie dotyczy
samozamykaczy z ramieniem nożycowym).
 Sprawdzenie stanu przegubu ramienia i blokady otwarcia.
 Wyregulowanie parametrów samozamykacza związanych z prędkością oraz siłą zamykania.
 Nasmarowanie przegubu ramienia (nie dotyczy samozamykaczy szynowych).
 Sprawdzenie i wyregulowanie mechanizmu kolejności zamykania (dotyczy wersji do drzwi dwuskrzydłowych
z mechaniczną regulacją kolejności zamykania).
 Sprawdzenie połączeń elektrycznych, sprawdzenie stanu okablowania, przycisków zwalniających w blokadach
elektromagnetycznych (dotyczy wersji z elektromechaniczną blokadą położenia otwarcia).

Obsługa rolet Portos
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.
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 oraz z samego pancerza. 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.

Rys. Regulacja pozycji krańcowych rolety

Rys. Zalecenia i zastrzeżenia odnośnie obsługi rolet Portos

Obsługa żaluzji fasadowych

1.

Napęd na korbę z przegubem Kardana.

Obsługa korbowego mechanizmu podnoszenia wymaga szczególnej ostrożności i wyczucia, gdyż zastosowana
przekładnia pozwala na uzyskanie dużych sił, mogących doprowadzić do uszkodzenia elementów żaluzji fasadowej.
Dlatego należy przerwać kręcenie korbą w momencie wyczucia oporu lub zauważenia, że pancerz żaluzji zatrzymał się
podczas podnoszenia lub opuszczania. W żaluzjach fasadowych obrót korby zgodnie z ruchem wskazówek zegara
powoduje podnoszenie pancerza żaluzji, natomiast obrót korby przeciwnie do ruchu wskazówek zegara powoduje
opuszczenie płaszcza żaluzji.
2.

Napęd na silnik i sterowanie pilotem Somfy.

Wcisnąć klawisz pilota/przełącznika z odpowiednim oznaczeniem kierunku ruchu żaluzji (góra/dół). W tym momencie
żaluzja rozpocznie podnoszenie lub opuszczanie. W celu przerwania pracy silnika wcisnąć przycisk MY na pilocie (w
przypadku przełącznika puścić klawisz lub nacisnąć klawisz z kierunkiem przeciwnym). Po całkowitym otwarciu lub
zamknięciu żaluzji silnik zostanie automatycznie zatrzymany przez wyłącznik krańcowy. W celu precyzyjnego
ustawienia pozycji lameli żaluzji fasadowej należy używać rolki scroll na pilocie. W przypadku zauważenia, że pancerz
żaluzji zatrzymał się, a silnik wciąż pracuje należy natychmiast wyłączyć silnik naciskając przycisk MY na pilocie (w
przypadku przełącznika bez podtrzymania puścić klawisz lub w przypadku przełącznika z podtrzymaniem nacisnąć
klawisz z kierunkiem przeciwnym). Silnik posiada wyłącznik termiczny, który powoduje przerwanie pracy po
osiągnięciu określonej temperatury. Czas ciągłej pracy silnika wynosi około 4 minut. Po tym czasie silnik może się
wyłączyć do czasu wystygnięcia tj. na około 4 do 5 minut, natomiast całkowity czas potrzebny do wystygnięcia napędu
to 30 minut.

Sytuacje awaryjne:
1.

Należy zwrócić uwagę aby zimą podczas silnych mrozów, otwierając okno nie zostawiać żaluzji uchylonej.
Różnica temperatur powoduje osadzanie się pary wodnej na żaluzji i w efekcie jej późniejsze zamarzanie.
Dlatego przed otwarciem okna należy lamele żaluzji całkowicie podnieść do góry.

2.

W okresie zimowym może nastąpić oblodzenie i przymarznięcie lameli do podłoża. Próba otworzenia w takiej
sytuacji żaluzji może doprowadzić do rozerwania pancerza (zwłaszcza przy napędzie elektrycznym). W okresie
opadów śniegu lub dużych mrozów przed uruchomieniem żaluzji należy sprawdzić czy na parapecie lub w
prowadnicach nie ma lodu lub śniegu. W przypadku stwierdzenia oblodzenia żaluzji należy delikatnie skruszyć
lód lub poczekać na jego stopnienie.

3.

W czasie spodziewanych opadów śniegu lub silnych mrozów zaleca się wyłączenie automatyki czasowej i
obsługiwanie żaluzji manualnie, kontrolując ich otwieranie i zamykanie.

4.

W przypadku możliwości wystąpienia silnych podmuchów wiatru zaleca się pozostawienie żaluzji w pozycji
całkowitego podniesienia lameli do góry.

Konserwacja:
Podstawowe zasady konserwacji wyrobu sprowadzają się do cyklicznego monitorowania poprawności zwijania i
rozwijania się żaluzji, precyzyjności ustawienia pozycji krańcowych oraz czyszczenia dostępnych elementów wyrobu.
Żaluzję należy czyścić miękką szmatką przy pomocy ogólnie dostępnych środków myjących. Zabrania się używania
myjek ciśnieniowych, silnych środków czyszczących oraz rozpuszczalników. W trakcie czyszczenia wyrobu
kategorycznie nie wskazane jest używanie ostrych narzędzi oraz środków czyszczących powodujących zarysowania. W
przypadku czyszczenia wyrobu należy bezwzględnie zapobiegać możliwości dostania się wody do szyny górnej
wyrobu.
Zasady bezpieczeństwa:
1.

Nie należy przebywać w obrębie pracy żaluzji w trakcie jej podnoszenia i opuszczania.

2.

Podczas użytkowania żaluzji powinno zwracać się uwagę na stan taśmy i drabinki. Ich uszkodzenie może
spowodować samoczynne opadnięcie lameli i uszkodzenie elementów żaluzji.

3.

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń części żaluzji lub nieprawidłowości w jej działaniu należy zaprzestać jej
użytkowania i wezwać serwis. Używanie uszkodzonej lub niesprawnej żaluzji może spowodować zagrożenie dla
zdrowia i życia użytkownika.

4.

W przypadku wymiany zniszczonych elementów korzystać tylko z oryginalnych zamienników.

5.

W przypadku awarii zabrania się dokonywania jakichkolwiek prowizorycznych napraw.

6.

Wszelkie prace związane z naprawą lub wymianą uszkodzonych części żaluzji fasadowej może

wykonywać jedynie przeszkolona osoba. Samodzielne próby naprawy mogą skutkować utratą gwarancji.
7.

Elementy zdalnego sterowania powinny być przechowywane w miejscach trudno dostępnych dla dzieci.

8.

Nie należy użytkować wyrobu z widocznymi oznakami uszkodzenia lub zużycia przewodów instalacji elektrycznej.

Instrukcje regulacji / montażu dodatkowych elementów wyposażenia lub wytyczne dotyczące regulacji innych
schematów okuciowych przekazywane są indywidualnie na życzenie Klienta.
W Instrukcji Użytkowania i Konserwacji Stolarki wykorzystano wytyczne oraz schematy od dostawców:
•

Schüco,

•

Aluprof,

•

WinkHaus,

•

Portos,

•

Dr.Hahn,

•

Wala.

•

Schüring

•

Bira

