Allmän drift och skötselinstruktion för rulljalusier och rullgaller
Driftinstruktion
Motorn är utrustad med gränslägen vilket innebär att den stoppar i sitt uppläge respektive nederläge
vid manövrering. Produkten ska köras tills den stannar av sig själv för att strömmen ska brytas och är
viktigt ur säkerhetssynpunkt. Innan manövrering tillse att inget står i vägen under rulljalusin/rullgallret
eller i dess omdelbara närhet, som hindrar lamellmattan att gå ner.
Efter montage ska inkoppling ske av behörig elektriker utefter produktens bifogade elscheman. Om
flera rulljalusier/rullgaller ska köras med gemensam strömställare måste relä för rätt antal motorer
anslutas mellan strömställare och motorerna. Om inte detta görs kommer motorerna med stor
sannolikhet gå sönder och garantin upphör då att gälla.
Strömställare ska placeras så man kan ha uppsikt över rulljalusin/rullgallret vid manövrering.
Strömställare måste vara av återfjädrande typ (dödmansgrepp).
Stannar produkten innan den nått sitt upp alternativt nederläge eller inte går alls, kontrollera att inget
står i vägen eller är skadat. Vid ouppmärksam körning av brukaren och lamellmattan stoppas av ett
hinder under nerkörning ska körning avbrytas omedelbart. Om brukaren fortsätter köra kommer
lamellmattan packas ihop och expandera i kassettlådan eftersom motorn fortfarande går. Avbryt
körning för att sedan köra upp produkten igen för att få spänn i lamellmattan. Ta sedan bort orsaken till
stoppet innan nerkörning. Eventuella skadade delar bör omedelbart bytas ut för att uppnå en lång
livslängd. Om inga synbara fel upptäcks, kontrollera så att ström kommer fram till motorn och
strömbrytaren.
Om produkten är utrustad med nödmotor samt nödvev ska nödveven endast användas då
rulljalusin/rullgallret är obrukbart. Veva ej högre upp än att sista profilen är kvar i styrskenorna.
Uppstår något annat problem vid handhavandet kontakta Alltech AB för information. Uppge
identifikationsnummer som finns på produkten.
OBS! Skyddsklassade jalusier är utrustade med låsenheter, tillse att låsen är upplåsta innan
manövrering av jalusi! Att köra jalusin låst kan skada produktens delar allvarligt.
Skötselinstruktion
Regelbunden skötsel av rulljalusier/rullgaller förlänger livslängden och minimerar onödiga fel. Detta
förutsätter underhåll av produkten vid 1-2 gånger per år. Lameller och styrskenor ska hållas rena från
smuts, grus, damm eller liknande som kan skada produkten. Kontrollera så att lamellkanterna hålls
rena från smuts och grus. Se över så att infästningar i styrskenor och gavlar sitter fast ordentligt.
Motorn är underhållsfri så inga ingrepp på motorn är tillåtet (undantag om man behöver ställa om
gränslägen, se manual för gränslägeinställningar).
Ändringar av produkten eller dess utrustning ska godkännas av Alltech AB.
Vi lämnar 2 års garanti på material och funktion förutsatt att brukaren har följt drift och
skötselinstruktioner. Garantin upphör annars att gälla.
Vid garantiarbete ska produkten vara tillgänglig för reparation. Styrskenor och kassetsystem ska vara
åtkomliga.
Annan service eller besiktning ska utföras av Alltech AB. Kontakta 031-967350
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- Mer än 20 års erfarenhet av mekaniska
inbrottsskydd. Hög säkerhet och kvalité

