NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU
LÁTKOVÉ ROLETKY

Obecné informace
t prüfen (Elektro)

Tento návod je určený pro všechny uživatele látkových roletek firmy Servis Climax. Návod důkladně pročtěte
 Sindprvním
die elektrischen
Anschlüsse
před
použitím
výrobku vorbereitet?
a uchovejte po celou dobu užívání výrobku.
 Falls die Anschlußleitungen noch nicht nach außen
Na
všechny výrobky společnosti SERVIS CLIMAX a.s. je poskytována záruka 4 roky.
geführt sind, müssen Sie dem Endkunden die Lage der
Výrobce:
SERVIS CLIMAX a.s., Jasenice 1253, 755 01 Vsetín, IČ: 25352628
notwendigen Anschlüsse zeigen.
Děkujeme za zakoupení produktů firmy SERVIS CLIMAX a.s.
Lebensgefahr! 230V Elektroanschlüsse dürfen
Tento symbol upozorňuje na případné nebezpečí,
nur von ausgebildetem Fachpersonal gelegt
werden!

Důležité informace

nebo důležitou informaci.

1) Používejte roletku pouze tehdy, když při stahování a vytahování roletky nejsou v dráze látky žádné
předměty
či osoby.
Montageschritte
befolgen:
2)
Neovládejte
roletky tahem za spodní profil, může dojít k poškození brzdy (mimo roletek do střešních oken).
 Konsolen
aufteilen.
 X-Maße
anzeichnen.
3)
Nevěšte
na výrobek žádné předměty.
 Sind die elektrischen Anschlüsse vorbereitet?
 Konsolen
montieren.Markise
einhängen
und sichern.
4)
V
případě
výskytu malých
dětí dbejte
zvýšené opatrnosti, může dojit k uškrcení i když je roletka vyrobena
 Falls die Anschlußleitungen noch nicht nach außen
dle
normy
13120+A1
a
opatřena
bezpečnostními
geführt
sind, müssen
Sie dem Endkunden die Lage der prvky.
Bei
gekuppelter
Markise:
5)
Odstraňte
postele,
dětské
postýlky
nábytek z blízkosti okna obsahujícího řetízky.
Anschlüsse
zeigen.
 notwendigen
Zuerst
Antriebsmarkise,
dann
Markise
ohneaAntrieb
6) Abyste
zabránili zamotání nebo uškrcení, umístěte tyto mimo dosah dětí.
einhängen
und sichern.
Lebensgefahr!
230V Elektroanschlüsse
dürfen
7) Šňůry
a řetízky
se mohou obtočit
kolem krku dítěte.
 Dann beide
Markisen
kuppeln.
nur von ausgebildetem Fachpersonal gelegt
8) Umontieren.
motorických roletek hrozí zasažení elektrickým proudem. Nikdy nemanipulujte s jejím zapojením.
 Schlitztuch
werden!
9) Práce
se součástkami spojenými s elektrickým proudem musí být prováděny osobou znalou, která má k
Bei Bedarf:
zapojení
požadovaná oprávnění!

Neigungswinkel befolgen:
einstellen.
Montageschritte
10)
Pro kontrolu nebo údržbu elektrických částí musí být výrobek odpojen spolehlivým způsobem od dodávky

Elektroantrieb
einstellen.

Konsolen
aufteilen.
energie.
 X-Maße anzeichnen.
11)
Zabraňte dětem hrát si s ovládacím zařízením. Dálkové ovládání udržujte mimo dosah dětí.

Konsolen
montieren.Markise einhängen und sichern.
Funktion
prüfen:
12)
V případě
nutnosti opravy či servisního zásahu je nutné vždy kontaktovat firmu, která prováděla montáž

Probefahrt
durchführen.
nebo
výrobce.
VMarkise:
takovém případě se roletka nesmí dále používat.
Bei
gekuppelter

t prüfen (Elektro)

der Bedienelemente
bzw.Antrieb
der
 Funktionskontrolle
Zuerst Antriebsmarkise,
dann Markise ohne


Ovládání –
obecné informace

Steuerung.
13)
K ovládání
roletky slouží ovládací řetízek (a), klika (b) nebo el. motor (c).
einhängen
und sichern.
13a)
Tahem
za jeden
pramen řetízku se roletka pohybuje nahoru nebo dolů. Řetízek bývá při montáži
 Dann
beide Markisen
kuppeln.
Die Montage erfolgt prinzipiell nach diesen Arbeitsschritten.
zpravidla
opatřen
nastavitelnými dorazy, kterými se nastaví koncové polohy. V případě použití v prostorech,
 Schlitztuch
montieren.
Nach örtlichen Gegebenheiten oder bei objektbezogenen
kde se vyskytují malé děti, nebo u provedení roletky typu Zebra, může být použitý nekonečný řetizek. U
Montagen
kann davon abgewichen werden, wenn eine
Bei Bedarf:
tohoto
ovládání nejsouArbeitsschritte
nastaveny koncové
polohy, je tedy potřeba dbát na to, aby nedošlo k přetočení roletky
andere
Abfolge einzelner
günstiger scheint.
 Neigungswinkel
einstellen.
při
vytahování,
a
také
aby
nedošlo
k
překročení
objednací výšky při stažení směrem dolů (hrozí uvolnění
Das
Ziel muß immer
sein, einen optisch einwandfreien

Elektroantrieb
einstellen.
látky
z hřídele).
Roletky jsou opatřeny brzdou, která umožňuje zastavit roletku v jakékoli poloze bez nutnosti
Eindruck
zu erreichen.
aretovat řetízek.
Funktion
prüfen: a navíjení roletek je možné provést pomocí ovládací kliky. Otáčením kliky v jednom nebo
13b)
Stahování
 Probefahrt
durchführen.
druhém
směru
dochází pohybu roletky směrem nahoru nebo dolů. U tohoto ovládání nejsou nastaveny
 Funktionskontrolle
Bedienelemente
koncové
polohy, jeder
tedy
potřeba
dbátbzw.
na der
to, aby nedošlo k přetočení roletky při vytahování, a také aby nedošlo
1. Volant
Steuerung. objednací výšky při stažení směrem dolů (hrozí uvolnění látky z hřídele).
k překročení
3
2. Markisenstoff
3. Konsolen
13c)
Stahování
navíjení
roletek
je Arbeitsschritten.
možné provést pomocí elektrického pohonu dálkovým ovládáním nebo
Die Montage
erfolgta prinzipiell
nach
diesen
4. Tuchwellenkonsole
vypínačem.
instalace,
montáž
a údržba musí být prováděna pouze kvalifikovanými osobami, které
Nach örtlichenElektrická
Gegebenheiten
oder
bei
objektbezogenen
5. Getriebe
jsou
oprávněné
a způsobilé
k werden,
danýmwenn
výkonům.
Montagen
kann davon
abgewichen
eine Pro nastavení ovládání roletek se řiďte návodem k tomuto
6. Kurbelantrieb
7. Tuchwellegünstiger scheint.
zařízení
dodaným
dodavatelem.
andere Abfolge
einzelner
Arbeitsschritte
8. Tragrohr
14)
s výrobkem
zacházejte
opatrně.
Das Během
Ziel muß užívání
immer sein,
einen
optisch
einwandfreien

ersicht
2

9. Neigungsverstellung
10. Gelenkarm
15) Výrobek nevyžaduje11.
mimořádnou
Ausfallprofil údržbu a mazání ovládacích mechanismů.
Kurbel od prachu ošetřete tak, že použijete měkký kartáč
16) Znečištěnou tkaninu12.
například
13. Zentrale Neigungsverstellung
Eindruck zu erreichen.

Údržba

například takový, jako
se používá na šaty.
4
17) Vždy je dobré5 předem
látku za pomocí vysavače nastaveného na nejmenší výkon vysát.
1. Volant

1
ersicht
2

t prüfen (Elektro)

3

9
11

10

mit Zentraler Neigungsverstellung (ZNV)
ttaprüfen
(Elektro)

t prüfen (Elektro)

6

2. Markisenstoff

7 u vybraných látek3.- Konsolen
Pouze
dle vzorníku (piktogram
, vzorník k nahlédnutí na stránkách www.climax.cz ):
8
4. Tuchwellenkonsole
18)
Chcete-li
provéstAnschlüsse
mokré
čištění,
pak látku (roletku) položte na hladký čistý povrch
 Sind die elektrischen
vorbereitet?
5. Getriebe
6. noch
Kurbelantrieb
19)
Používejte
pouze mýdlové
roztoky
chemických přísad, o teplotě do 30 oC. Hadřík by měl být vlhký a
 Falls
die Anschlußleitungen
nicht
nachbez
außen
7.
Tuchwelle
nikoli
müssen Anschlüsse
Sie dem Endkunden
die Lage der
 geführt
Sindmokrý.
diesind,
elektrischen
vorbereitet?
8. Tragrohr
zeigen.
20)
Tahem
odAnschlüsse
kraje ke kraji
látku
očistěte
po obou stranách.
 notwendigen
Falls
die Anschlußleitungen
nicht
nach außen
9. noch
Neigungsverstellung
12

sind,
müssen
Sie dem
Endkunden
die Lageprostředky,
der
10. Gelenkarm
 geführt
Sind die
elektrischen
Anschlüsse
vorbereitet?
21)
Nepoužívejte
agresivní
čisticí
Lebensgefahr!
230V Elektroanschlüsse
dürfen

11.noch
Ausfallprofil
Anschlüsse
zeigen.
 notwendigen
Falls die
Anschlußleitungen
nicht
nach außen
čisticí
pasty, vyvíječe
páry,silné
alkalické
nur
von ausgebildetem
Fachpersonal
gelegt

jako organická ředidla, rozpouštědla, čisticí písky,

čisticí prostředky apod.
12. Kurbel
1
geführt
sind,
müssen na
Sieopatrné
dem
Endkunden
die
Lage derlamel či textilií, aby nedošlo k jejich promáčknutí nebo jinému
22) Dbejte
čištění
stínicích
werden!
13.
Zentrale
Neigungsverstellung
Lebensgefahr!
230V
Elektroanschlüsse
dürfen
Anschlüsse
zeigen. vorbereitet?
 notwendigen
Sind die
elektrischen
poškození.
t prüfen (Elektro)
4 Anschlüsse
nur
von ausgebildetem
Fachpersonal gelegt
5
13
 Falls die
Anschlußleitungen
noch nicht hliníkovou
nach außen vrstvou se nesmí čistit vodou – vrstva by se tím poškodila.
23) Látky
s 230V
napařovanou
werden!
Lebensgefahr!
Elektroanschlüsse
dürfen
Montageschritte
befolgen:
geführt sind,
müssen
Sie dem
Endkunden
die
Lage derdo takové polohy, aby nemohlo dojít k jeho poškození a aby
6
24)
Při
čištění
oken
výrobek
nastavte
ausgebildetem Fachpersonal
gelegt
 Konsolen
aufteilen.
7 nur von
zeigen.
Montageanleitung Novetta
Basis/nebránil
XS Anschlüsse
Stand: 02.2008
3
8notwendigen
v čištění.
werden!
X-Maße
anzeichnen.
Montageschritte
befolgen:
9 
10
11
25)
Chraňte230V
výrobek
před znečištěním
 Konsolen
Konsolen
montieren.Markise
einhängen
und sichern.
Lebensgefahr!
Elektroanschlüsse
dürfenpři stavebních úpravách a při malování.

aufteilen.
26)
Látky
nežehleteFachpersonal
z důvodu povrchové
impregnace.
nur
von
ausgebildetem
gelegt

X-Maße
anzeichnen.
Montageschritte
befolgen:
ta mit Zentraler Neigungsverstellung (ZNV)
Bei gekuppelter Markise:
werden!

Konsolen
montieren.Markise
einhängen
und
sichern.

aufteilen.
 Konsolen
Zuerst Antriebsmarkise,
dann Markise ohne Antrieb
04/2018
www.climax.cz
12
 einhängen
X-Maße anzeichnen.
und Markise:
sichern.
Bei gekuppelter

montieren.Markise
einhängen und sichern.
Montageschritte
befolgen:
 Konsolen
Dann beide
Markisen
kuppeln.

Zuerst
Antriebsmarkise,
dann Markise ohne Antrieb

