Allmän drift och skötselinstruktion för sidogående jalusier

Sidogående jalusier är utrustad med en vevfunktion som styrs via en vinkelväxel. Denna funktion
används för att öppna jalusin med hjälp av en vev som levereras med till produkten. När öppning av
jalusi sker se till så att låset är upplåst innan manövrering. Var uppmärksam så att produkten vevas åt
rätt håll genom att inta en långsam manövrering vid start och kontrollera så att lamellmattan rullar in
på valsröret. Vid manövrering åt fel håll, ökar risken för skador på produkten då negativ böjning av
lamellerna uppstår. Garantin upphör då att gälla.
Stängning av jalusin sker manuellt vilket innebär att man med hjälp av handkraft drar igen jalusin till
sitt stängningsläge. Lås där efter produkten.
Innan stängning tillse att jalusin står en bit ut i skenorna för fri gång samt minimera risken att det hakar
i vid stängning. Bottenskenan som produkten löper i skall hållas fritt från skräp och dylikt innan
manövrering startas. Detta ska kontrolleras dagligen (håll rent).
Om jalusin hakar upp sig vid manövrering, stanna och kontrollera så att inget har lossat eller gått
sönder, exempelvis kontroll av hjulen i botten på jalusin. Kontrollera även så att inget ligger i vägen
innan fortsatt manövrering.
Bottenskenan ska förses med silikonfett ca 2-3 gånger per år. Regelbunden skötsel av produkten
förlänger livslängden och minimerar onödiga fel.
Uppsamlingslåda ska förses med en löstagbar sida för att service ska kunna genomföras.
Ändringar av produkten eller dess utrustning ska godkännas av Alltech AB, annars upphör garantin att
gälla.
Vi lämnar 2 års garanti på material och funktion förutsatt att brukaren har följt drift och
skötselinstruktioner. Garantin upphör annars att gälla.
Uppstår något annat problem vid handhavandet, kontakta oss för information.
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- Mer än 15 års erfarenhet av mekaniska
inbrottsskydd. Hög säkerhet och kvalité

