ROLETY ZEWNĘTRZNE
(Sk45, Sp-e, Owal, SKP, BeClever, Revo, Opoterm)

Instrukcja użytkowania i konserwacji rolety.
Karta gwarancyjna.

Instrukcja użytkowania
Niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla użytkownika rolety, należy się z nią zapoznać przed
pierwszym uruchomieniem rolety. Zawiera ona niezbędne informacje, gwarantujące bezpieczne
użytkowanie i właściwą konserwację rolety. Instrukcję należy zachować przez cały okres użytkowania
rolety. W przypadku sprzedaży rolety należy wraz z nią przekazać niniejszą instrukcję.
1. Użytkowanie i obsługa
Roleta i jej elementy składowe zostały tak zaprojektowane, aby żadna z jej części nie zostały trwale
odkształcone podczas normalnego użytkowania. Podczas użytkowania rolety należy zwrócić uwagę na
następujące zalecenia, których nieprzestrzeganie może doprowadzić do uszkodzenia rolety:
l
maksymalnie po 2 tygodniach po zamontowaniu rolet należy zerwać folie samoprzylepne,
l
użytkowanie niniejszej rolety dozwolone jest wyłącznie w temperaturze otoczenia pomiędzy
- 25°C a + 65°C,
l
rolety z napędem elektromechanicznym mogą być używane tylko do pracy w ruchu przerywanym.
Ciągła praca rolety nie może przekroczyć 4 minut,
l
roleta może być stosowana maksymalnie do 50 cykli otwarć i zamknięć na dobę,
l
podczas zamykania rolety należy upewnić się, że na drodze ruchu pancerza nie znajdują się żadne
osoby lub przedmioty,
l
należy oczyścić pancerz z drobnych zanieczyszczeń, które mogą uszkodzić lakierowaną powłokę
kurtyny podczas zwijania,
l
nie należy otwierać rolety w przypadku oblodzenia pancerza,
l
nie należy dokonywać własnoręcznych napraw i modyﬁkacji w mechanizmach i konstrukcji rolety,
a przypadku nieprawidłowego działania rolety należy bezzwłocznie skontaktować się ze
sprzedawcą.
Czynności takie jak wymiana elementów rolety, bądź jakiekolwiek zmiany w jej budowie może
wykonywać jedynie uprawniony instalator. W przypadku awarii systemu zawieszenia rolety należy
doprowadzić kurtynę do stanu spoczynku i utrzymać bezpiecznie w tym położeniu do momentu
przybycia ekipy serwisowej.
2. Wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania rolet.
przy silnym wietrze okno należy zamknąć. Podczas nieobecności należy zadbać o to, aby
niepojawiła się możliwość powstania przeciągów. Opuszczona roleta przy jednocześnie otwartym
oknie może nie wytrzymać obciążenia wiatrem. Podana klasa obciążenia wiatrem jest
zagwarantowana tylko i wyłącznie w przypadku zamkniętego okna i opuszczonej całkowicie
rolecie.
=
zabrania się przesuwania pancerza rolety w górę za pomocą rąk lub jakichkolwiek narzędzi. Próby
przesuwania pancerza prowadzą do nieprawidłowego funkcjonowania rolety lub jej uszkodzenia,
=
w przypadku zastosowania rolet jako ochrony przeciwsłonecznej nie zaleca się ich całkowitego
domykania, zapewniając tym samym cyrkulację powietrza pomiędzy oknem a roletą,
=
w czasie mrozów i opadów śniegu może dojść do oblodzenia rolet. W takim przypadku nie należy
próbować otwierania i zamykania rolety. Roletę można eksploatować dopiero po usunięciu
oblodzenia. O ile istnieje niebezpieczeństwo oblodzenia rolety, należy bezwzględnie wyłączyć
automatykę czasową w pilotach.
=
nie należy obciążać rolety dodatkowymi obciążnikami. Próby dodatkowego obciążania rolety
prowadzą bezpośrednio do jej uszkodzenia,
=
zabrania się dzieciom zabaw pilotem, bądź przełącznikiem obsługującym roletę. Pilot należy
zabezpieczyć przed dostępem dzieci,
=
jeżeli rolety zamontowane nad drzwiami balkonowymi / tarasowymi rolety są jedynymi
"otworami", przez które odbywa się ruch na balkon / taras, to istnieje potencjalne
niebezpieczeństwo "zamknięcia się" przebywającej na balkonie / tarasie osoby. W celu uniknięcia
takiej sytuacji zaleca się wyłączenie automatyki rolety podczas przebywania na balkonie / tarasie,
=
obsługa systemu MOSKITO: w momencie odblokowania siatki, należy ją przytrzymywać obiema
rękoma możliwie jak najdłużej, aby uniknąć uszkodzeń powstałych na skutek zbyt gwałtownego
zwinięcia się siatki.
=
w świetle pracy kurtyny rolety nie mogą znajdować się żadne przedmioty oraz osoby,
=

=

uniemożliwiające jej eksploatację.
jeśli prowadnice rolety wyposażone są w zaślepki dolne, to należy pamiętać, iż stanowią one przede
wszystkich funkcję ozdobną i nie służą jako podparcie pancerza rolety. Jeżeli niezbędne jest
podparcie dolne, roletę należy wyposażyć w dodatkowe zabezpieczenia.

3. Konserwacja i naprawy
Proste czynności konserwacyjne mogą być wykonywane przez użytkownika rolety bez jakichkolwiek
szczególnych kompetencji. Czynności te polegają na utrzymaniu czystości pancerza oraz usuwaniu
zanieczyszczeń zbierających się wewnątrz prowadnic. Należy przy tym przestrzegać następujących
zasad:
=
czynności konserwacyjne należy przeprowadzać podczas postoju rolety,
=
nie stosować ostrych lub szorstkich narzędzi do czyszczenia rolety,
=
powierzchnię rolety myć wodą przy użyciu niewielkiej ilości łagodnych środków myjących o
odczynie
=
neutralnym (czynności wykonywać należy w temp. od 10°C do 25°C). Chronić rolety przed
=
substancjami agresywnymi bądź żrącymi, jak np. pochodzącymi z zaprawy związkami saletry,
=
kwasem, ługiem czy solą oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi. Silne środki czyszczące mogą
=
powodować korozję czy zmianę barwy lakieru,
=
nie stosować żadnych organicznych rozpuszczalników oraz innych środków czyszczących o
=
nieznanym składzie chemicznym,
=
regularnie kontrolować wszystkie widoczne części rolety pod kątem zablokowania, bądź innego
=
rodzaju uszkodzenia. W przypadku wykrycia jakichkolwiek uszkodzeń bądź nieprawidłowości w
=
działaniu, nie naprawiać samemu rolety, lecz skorzystać z usług serwisanta,
=
wszelkie obce ciała i zabrudzenia znajdujące się w prowadnicach rolety należy regularnie usuwać.
Zaleca się przeprowadzenie przeglądu okresowego polegającego na sprawdzeniu kompletności,
stanu i skuteczności działania elementów konstrukcyjnych i urządzeń elektrycznych, sterujących i
zabezpieczających co 6 miesięcy po pierwszym uruchomieniu rolety.
Ostrzeżenie!
Nie odłączenie rolety od źródła prądu podczas czynności konserwacyjnych wykonywanych w obrębie
połączeń elektrycznych grozi porażeniem. Prace związane z częściami elektrycznymi mogą
wykonywać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.
4. Zagrożenia
Roleta (żaluzja zwijana) jest produktem, który w zwykłych lub innych dających się rozsądnie
przewidzieć warunkach jej użytkowania, nie stwarza żadnego zagrożenia lub stwarza znikome
zagrożenie dające się pogodzić z jej zwykłym użytkowaniem z uwzględnieniem wysokiego poziomu
wymagań dotyczących ochrony bezpieczeństwa, życia i zdrowia ludzkiego.
Zabrania się :
=
użytkowania uszkodzonej rolety,
=
opuszczania rolety, gdy w pod nią znajdują się przeszkody (człowiek, zwierzę, przedmiot itp.).
Karta Gwarancyjna
1. Producent udziela gwarancji 24 miesięcznej (liczonej od daty wystawienia faktury na wyrób przez
producenta) pod warunkiem przeprowadzenia montażu rolet przez Autoryzowanego Przedstawiciela
Producenta.
2. Odpowiedzialność Producenta z tytułu gwarancji dotyczy wyłącznie wad materiałowych oraz
błędów powstałych w procesie produkcyjnym.
3. Producent udziela gwarancji na gotowy produkt, gwarancji nie podlega produkt w którym klient
dokonał zmian, poprawek w konstrukcji, a także samodzielnie zamontował dodatkowe elementy rolet.
4. Warunkiem uwzględnienia reklamacji jest przedstawieniem ważnej karty gwarancyjnej oraz jej
zgłoszenie w formie pisemnej wraz z podaniem numeru faktury.
5. Samodzielnie przeprowadzane zmiany w dostarczonym produkcie, spowodować mogą utratę
gwarancji i stwarzają niebezpieczeństwo dla prawidłowej obsługi.

6. Gwarancja nie ogranicza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodnością towaru z umową.
7. Gwarancja nie obejmuje szkód powstałych na wskutek:
=
nieprawidłowej eksploatacji, jak również w wyniku złej konserwacji,
=
montażu rolet przeprowadzonego przez osoby nieuprawnione,
=
nieprawidłowej obróbki elewacji, dociśnięciem elementów pokrywy, prowadnic itp. klejem lub
innymi materiałami,
=
działania siły wyższej, szczególnych warunków atmosferycznych, sił natury itp.,
=
nieprawidłowego podłączenia pod instalację elektryczną.
8. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne i pęknięcia powstałe w trakcie eksploatacji. Za
naturalne uważa się zużycie powłoki lakierniczej kurtyny, na której mają prawo powstawać drobne
zarysowania i otarcia, szczególnie w okolicach ślizgaczy oraz wieszaków. Stopień zużycia powłoki
jest zależny od stopnia zabrudzenia kurtyny oraz od częstotliwości usuwania zanieczyszczeń.
9. Producent w niniejszej gwarancji odpowiada wyłącznie za szkody powstałe w przedmiocie umowy,
a odpowiedzialność ograniczona jest do zwrotu wartości sprzedanych wyrobów.
10. Firma Fart-Produkt nie uwzględnia reklamacji dotyczących różnic w odcieniach (a także w
strukturach) pancerzy, różnice zależne są od dostawców, którzy w różnych odstępach czasu dostarczają
towar w innych odcieniach.
11. Gwarancja nie obejmuje reklamacji spowodowanych użytkowaniem oblodzonego pancerza, w
takim przypadku zgłaszający reklamację będzie obciążony kosztami serwisu związanymi z
rozpatrywaną reklamacją.
12. Gwarancja obowiązuje na terenie krajów, do których Fart-Produkt sprzedawał swoje wyroby
bezpośrednio.
13. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest całkowite uregulowanie należności za zamówiony towar.
Warunek ten nie dotyczy sprzedaży na rzecz osób ﬁzycznych nie prowadzących działalności
gospodarczej.
14. W przypadku, gdy roszczenia okażą się bezpodstawne lub niezgodne z warunkami gwarancji,
wówczas zgłaszający reklamację będzie obciążony wszelkimi kosztami poniesionymi przez naszą
ﬁrmę w związku z rozpatrywaniem reklamacji.
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