BOHEMIAFLEX CS
Protisluneční zařízení

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PROTISLUNEČNÍCH
CLON
SVISLÁ ZATEMŇUJÍCÍ ROLETA
BOHEMIASCREEN INT
Rozhodli jste se pro vysoce kvalitní výrobek, který je v souladu s normou ČSN EN 13120.

Chcete-li, aby Vám roleta dlouho a dobře sloužila, je nutno dodržovat následující zásady:
1. Bezchybná montáž
Po rozbalení přepravního obalu zkontrolovat stav, rozměr a úplnost rolety. Zkontrolovat rovnost stěny,
na kterou bude roleta montována. Dbát na to, aby roleta byla vždy ve vodorovné poloze (ve váze)
a díky tomu se správně roztahovala a stahovala.
2. Obsluha výrobku
2.1. Zařízení ovládané motorem:
Koncové dorazy má již nastaveny. V případě poruchy vypnout vypínač do nulové polohy
a zavolat odbornou firmu. Pozor! Motor může pracovat nepřetržitě po dobu cca 7 minut. Poté
tepelná pojistka motor vypne, aby se zabránilo přehřátí motoru. Po krátké době chladnutí je
motor opět schopen provozu.
2.2. Zařízení ovládané převodovkou s klikou:
2.2.1.Při roztáhnutí potahu dorazit zátěžový profil tak, aby potah byl stále vypnutý a nevytvářel
v ploše zvlnění.
2.2.2.Při stahování potahu nesmí být zátěžový profil násilně ovládán. Mohlo by dojít
k poškození krytu i celého zařízení. Klika musí být uchycena v držáku.
2.2.3.Údržba – je nutná občasná kontrola šroubů v kloubu kliky. Kastlík i vodicí kolejnice čistit
od prachu a jiných nečistot.
3. Údržba potahu
Ze suché látky setřepat prach, použít suchý hadřík nebo vysavač, jemně vyklepat nebo
vykartáčovat. V žádném případě nečistit roletové látky vodou nebo saponáty, mohlo by dojít
k nevratné tvarové a barevné změně látky rolety. Potah je antistaticky upravený, tudíž je odolný
proti zašpinění.
Je zakázáno používat k čištění textilních, hliníkových nebo kovových částí chemická rozpouštědla
(trichlóretylén, aceton, benzín aj.).
4. Vada na potahu
Vada na potahu je každá odchylka, která je zřetelně viditelná ze vzdálenosti min. 2m.
Maximální odchylka(vzdálenost) útku vzhledem k přímce tvořící stranu měřená od strany ke
straně je 1% šířky tkaniny.

BOHEMIAFLEX CS
Protisluneční zařízení
Pro Vaši bezpečnost dodržujte tato VAROVÁNÍ:
1. Tento výrobek není určen pro používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová nebo
mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném používání
výrobku, pokud na ně nebude dohlíženo nebo pokud nebyly instruovány ohledně použití výrobku
osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. Nedovolte dětem hrát si s ovladačem zařízení.
Udržujte ovladač mimo dosah dětí.
2. Průběžně prověřujte elektroinstalaci pro určení opotřebení nebo poškození přívodů. Nepoužívejte
zařízení, jestliže to není nutné.
3. Chraňte ovladač výrobku před pádem na zem.
4. Pro kontrolu nebo údržbu elektrických částí výrobku musí být vnitřní clona spolehlivým způsobem
odpojena od dodávky elektrické energie.
5. Uživatel je povinen průběžně kontrolovat všechny šroubové spoje a kotevní místa.
Věříme, že Vám náš výrobek bude dlouho sloužit k úplné spokojenosti.
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