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1
Základní informace
Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy LOMAX. Pro správnou funkci, bezproblémový a bezpečný chod výrobku je důležité si pečlivě
přečíst informace v tomto návodu. V případě nedodržení zde uvedených pokynů výrobce neodpovídá za vzniklé škody. Je také nutné
respektovat pokyny na výrobku a obalu. Všechny návody přiložené k výrobku pečlivě uschovejte.
2
Charakteristika výrobku
Roleta LOMAX slouží především k ochraně před přímým slunečním zářením, k regulaci intenzity denního světla a tepelných podmínek
v interiéru, dále jako přídavná zvuková izolace a ochrana soukromí zákazníka. Výrobce neručí za škody způsobené použitím v rozporu
s uvedeným účelem.

!

3

Návod na obsluhu rolet

3.1

Vysvětlivky k bezpečnostním symbolům

Všeobecný symbol pro NEBEZPEČÍ
Symbol označuje pokyny důležité pro bezpečnost osob, zvířat a věcí nebo pro funkčnost rolety.
Všeobecný symbol pro ELEKTRICKÉ NEBEZPEČÍ
Tento symbol informuje o možném elektrickém nebezpečí. Zanedbání může způsobit ohrožení života a zdraví v důsledku zasažení
elektrickým proudem, pokud nejsou provedena příslušná opatření. Tento symbol je umístěn na elektrických zařízeních.
Všeobecný symbol NEBEZPEČÍ POŽÁRU
Tento symbol upozorňuje na nebezpečí vzniku požáru. Zanedbání může způsobit ohrožení života a zdraví v důsledku vzniku požáru,
pokud nejsou provedena příslušná opatření.
Symbol označuje důležité informace pro uživatele výrobku.
3.2

Bezpečnostní pokyny

!

Roleta se vždy ovládá příslušným ovládacím prvkem (popruhem, klikou, madlem, motorem…), nikdy ne uchopením lamely nebo jiných
částí pancíře rolety. Mohlo by dojít k poškození výrobku nebo ke zranění.

!

Rolety mohou ovládat pouze osoby způsobilé, poučené odborným pracovníkem, zvýšené pozornosti je třeba dbát u osob, které nedokážou odhadnout rizika spojená s nesprávným použitím a obsluhou výrobku.

!

V dráze rolety nesmí být žádná překážka, popř. žádné předměty, osoby nesmí fyzicky zasahovat do dráhy rolety, mohlo by dojít k poškození předmětů, rolety, nebo ke zranění.

!

Dráhy vodicích lišt a lamely rolety musí být udržovány v čistotě, především bezprostředně po montáži musí být odstraněny zbytky omítky
a ostatních stavebních materiálů.

!

Proti poškození nárazovým větrem nebo průvanem je třeba roletu chránit srolováním do boxu.
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!

Při teplotách pod bodem mrazu:
- Vždy před použitím zkontrolujte, zda není roleta v oblasti vodicí lišty nebo koncové lamely a parapetu přimrzlá. Námraza může být
odstraněna pouze v případě, že to lze provést šetrným způsobem tak, aby nedošlo k poškození výrobku.
- Neotvírejte roletu až do horní koncové polohy, zastavte ji cca 10 cm pod boxem. Při zajetí koncové lamely do boxu by mohlo dojít k
poškození.

!

Roleta není hračka, a proto je nutné vysvětlit dětem možná bezpečnostní rizika při nezodpovědném zacházení s výrobkem.
Nezasahujte do elektroinstalace rolety! Hrozí riziko úrazu el. proudem a riziko požáru. V případě poruchy vypněte neprodleně přívod el.
proudu.

!
!

Roleta neslouží ke zvedání nebo stlačování jiných předmětů.
Je nebezpečné:
- dotýkat se pohybujících se částí rolety
- manipulovat s roletou, pokud je poškozená
- zasahovat do elektrického zapojení pohonu rolety
- měnit nastavení pohonné jednotky
- měnit nastavení bezpečnostních prvků
- snažit se zrychlit, zpomalit, zastavit chod rolety fyzickým zásahem, tahem, tlakem, může dojít k poškození výrobku, nebo ke zranění
- zasahovat do rolety a opírat se o roletu při jejím pohybu
3.3

Ruční ovládání

Vytažení a spuštění rolety provádíme pomocí:
•
Ovládacího popruhu
Roletu vytahujeme tažením popruhu směrem dolů, tažením popruhu směrem k sobě a následným uvolněním roletu spouštíme. Brzda v
pružinovém navíječi nám zaaretuje roletu v libovolné poloze. U větších rozměrů rolet je dodáván naviják s klikou.
•
Kliky s převodovkou
Spuštění/vytažení rolety provedeme otáčením kliky, kterou uvolníme z držáku.
•
Madla
Při použití systému pružinové protiváhy roletu spustíme/vytáhneme tažením madla umístěného na spodní koncové lamele rolety. Roletu
v uzavřené poloze zajistíme zámkem (oboustranným), nebo pomocí posuvné zarážky (jednostranné) umístěné v první nebo druhé
lamele odspodu.
!

Abyste předešli poškození plastových zarážek, nesmí při dojezdu rolety do horní koncové polohy dojít k prudkému nárazu.

!

Rolety se ovládají plynule, ne prudkými, trhavými pohyby a za použití velké síly, mohlo by dojít k jejich poškození.

!

U výrobků vybavených popruhem (šňůrou) je nutno zabránit dětem, aby s nimi manipulovaly, mohlo by dojít k uškrcení.
3.4

Ovládání elektrickým pohonem

Vytažení a spuštění rolety provádíme pomocí:
•
spínače
•
dálkového ovladače
•
řídicí jednotky
•
kombinací těchto zařízení
K roletám vybaveným el. pohonem je připojen návod k ovládání dle aktuálního typu ovladače.
K zastavení pohybu dojde automaticky při dojezdu do koncové polohy nebo pomocí ovladače vysláním impulsu. Motor je vybaven
tepelnou pojistkou, v případě častého použití rolety během krátké doby může dojít k přehřátí a tedy i k zastavení chodu motoru. V tomto
případě je třeba nechat motor 10 – 30 min v klidovém stavu, poté je možné roletu opět použít.
Dojde-li k omezení dosahu rádiového ovladače, zkuste nejprve vyměnit baterii, v případě, že se stav nezlepší, kontaktujte dodavatele
zařízení. Na dosah rádiového ovladače mohou působit vnější vlivy, jako např. rušení, zahlcení rádiové komunikace, jiná bezdrátová
zařízení, vzdálenost k přijímači, povětrnostní podmínky, nebo použité stavební materiály v okolí přijímače.
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!

V případě delší nepřítomnosti deaktivujte automatické ovládání rolet.

!

Automatické ovládání může selhat v případě výpadku proudu, nenadálé změny počasí, závady.

!

Pokud je venkovní roleta instalována před dveřmi vašeho balkonu nebo terasy a je připojena k automatickému ovládání, existuje riziko,
že vám znemožní přístup zpět. Aby nedošlo k podobné situaci, před vstupem na balkon nebo terasu deaktivujte automatické ovládání.

!

Není-li motor rolety vybaven záložním zdrojem nebo nouzovým otevíráním, stává se roleta při výpadku proudu nefunkční.

!

Dálkové ovládání k roletám odkládejte mimo dosah dětí.

!

Motor rolety smí být používán pouze v rozsahu teplot od -20°C do 70°C
4

Návod na údržbu rolet

4.1

Údržba rolety

Správná údržba ovlivňuje životnost výrobku, bezproblémový a bezpečný provoz.
Usazování prachu a nečistot na lamelách rolety může způsobovat opotřebení obrušováním, je tedy nutné lamely udržovat v čistotě. K
čištění použijte vodu a běžný saponátový prostředek. Nepoužívejte rozpouštědla, abrazivní prostředky, ani utěrky s drsným povrchem.
Mechanické části rolety ani motor nemažte žádnými mazacími prostředky.
Roleta nevyžaduje pravidelný servis. V případě poruchy nebo nesprávné funkce rolety, jako např. vyšší hlučnost, trhavý pohyb apod. je
nutno kontaktovat dodavatele výrobku.
!

Není přípustné jakkoli zasahovat bez konzultace s výrobcem do mechanických a elektronických částí rolety. Jakýkoli zásah může mít
vliv na plnění záruky a pozáruční servis, bezpečnost a správnost funkce výrobku, dodavatel neodpovídá za vzniklé škody.

!

Během údržby musí být roleta zajištěna proti pohybu, v případě el. ovládání musí být odpojen přívod el. proudu.

!

Údržba může být prováděna pouze za pomoci vhodné stoupací techniky, žebřík se nesmí opírat o roletu nebo její součásti, rovněž je
nebezpečné se rolety nebo jejích součástí přidržovat.

!

!

Důležité upozornění:
Nepovolaným osobám je zakázáno:
– zasahovat do konstrukce rolety a jakkoli nakládat s jednotlivými díly
– zasahovat do elektrifikovaných komponentů rolety
– provádět opravy nefunkčního výrobku a výměny jednotlivých dílů
– připevňování jiných komponentů na konstrukci rolety
Úkony údržby nad rámec uvedený v tomto návodu mohou provádět pouze odborní pracovníci pověření výrobcem (dodavatelem) rolety.
4.2

Demontáž a likvidace rolety

Demontáž rolety se provádí podle montážního návodu, ale v opačném pořadí.
Demontáž mohou provádět pouze odborní pracovníci pověření výrobcem (dodavatelem) rolety.
Roletu likvidujte ve sběrném dvoře, příp. se v této záležitosti obraťte na místní orgány.

© LOMAX® & Co. s.r.o., 691 08 Bořetice 417
Tel.: +420 519 304 040, Tel.:+420 724 354 122
e-mail: podpora@lomax.cz, www.lomax.cz
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