
Návod na obsluhu a údržbu markýz a rolet.

Před zahájením používání výrobku se seznamte s tmto návodem na obsluhu a údržbu.

• Výrobky slouží jako ochrana před sluncem
• V oblast posuvu výrobku (zasunut a vysunut) se nesmí nachzze㸵 žzdné předmě㸵yá 

Nesahej㸵e při vysouvzní a zasouvzní výrobku do pohyblivých součzstá Výrobky musí bý㸵 
zasunu㸵y při (jinak mohou vzniknou㸵 škody): síle vě㸵ru nad 10m/s, dešt, sněžení a 
nzmraze, nepří㸵omnost povolané osoby, bouřceá

• Pokud byl výrobek za㸵ažen s mokrou lz㸵kou, musí bý㸵 co nejdříve opě㸵 vysunu㸵, aby se 
důkladně vysušilá

• Kon㸵roluj㸵e výrobek zda nevykazuje znzmky opo㸵řebení, nebo poškozeníá Zejména kabelyá
• V případě zjiš㸵ění zzvady vyřaď㸵e výrobek z provozu a dzl jej nepoužívej㸵eá O poruše 

informuj㸵e dodava㸵eleá
• Jakýkoli zzsah do výrobku, jakož i demon㸵zž a mon㸵zž, je nepřípus㸵ný z hlediska 

bezpečnost a funkčnost výrobkuá
• Ovlzdací prvky výrobku umís㸵ě㸵e mimo dosah dětá
• Při čiš㸵ění a údržbě výrobku je 㸵řeba ho odpoji㸵 od sí㸵ěá Například vypnutm jistčeá
• List a jiné předmě㸵y na lz㸵ce musí bý㸵 ihned ods㸵raněnyá Hrozí nebezpečí poškozeníá
• Výrobek nesmí bý㸵 vysunu㸵 při deštá Hrozí nebezpečí vy㸵voření 㸵zvá vodní kapsy a nzsledné

poškození výrobkuá
• Jakékoli doda㸵ečné zatžení výrobku zavěšenými předmě㸵y a podobně je nepřípus㸵néá 

Hrozí nebezpečí poškození výrobkuá
• Za poškození vzniklé silou vě㸵ru nenese dodava㸵el odpovědnos㸵á Při rychlost nad 8m/s je 

doporučeno výrobek zasunou㸵á Při rychlost nad 10m/s je nu㸵né výrobek zasunou㸵á Jinak 
hrozí nebezpečí škodyá

• U výrobku osazeného 㸵rubkovým elek㸵romo㸵orem 230V, při případné poruše ji smí 
ods㸵rani㸵 pouze odborník v oboru elek㸵roá

• Ovlzdzní pomocí vypínače: Ovlzdzní se provzdí pomocí vypínačů s blokovzním 
současného sepnut obou směrůá Vypínače mají symboly označující směr pohybuá 
Stsknutm jednoho 㸵lačí㸵ka se navolí vysouvzní, druhým 㸵lačí㸵kem zasouvzníá Zas㸵avení 
pohybu se provzní uvolněním 㸵lačí㸵ka pro zvolený směr pohybuá Krajní polohy jsou 
omezeny koncovými spínačiá

• Ovlzdzní pomocí dzlkového ovladače: ………………ááá
• Při čas㸵ém vysouvzní, nebo zasouvzní výrobku se může mo㸵or přehřz㸵 a vypnou㸵 

(au㸵omatckz ochrana) Po ochlazení (1  220 minu㸵) je mo㸵or opě㸵 připraven k provozuá
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• Vezmě㸵e na vědomí, že v ex㸵rémních případech může dojí㸵 k poškození výrobku silou 
vě㸵ruá A 㸵o i v případě použit vě㸵rného čidlaá Po vydzní povelu k za㸵ažení je k jeho 
provedení 㸵řeba urči㸵z dobaá Z 㸵oho㸵o důvodu může nas㸵a㸵 si㸵uace, kdy v důsledku 
prudkých poryvů vě㸵ru rychlos㸵 vě㸵ru nzhle vzros㸵e nad přípus㸵nou mezá K poškození může
dojí㸵 v průběhu za㸵ahovzní, nebo v samém počz㸵ku za㸵ahovzní a 㸵o i v případě, že 
au㸵omatka zareaguje včasá

• Čištění a péče: Climax aásádodzvz po㸵ahy nejvyšší kvali㸵yá Aby výrobek měl dlouhou 
živo㸵nos㸵, je 㸵řeba dodržova㸵 nzsledující doporučení: Pravidelné čiš㸵ění zabraňuje 
usazovzní nečis㸵o㸵 a zajišťuje pěkný vzhledá Malé fíčky po nečis㸵o㸵zch lze ods㸵ani㸵 
bezbarvou gumouá Skvrny od oleje a jiné mas㸵no㸵y lze ods㸵rani㸵 㸵echnickým benzínem a 
měkkou dobře savou 㸵extliíá Prach a volné čzs㸵ečky nečis㸵o㸵 (list, kvě㸵y, plody) pravidelně 
ods㸵raňuj㸵e za použit měkkého kar㸵zče či slabého proudu vodyá Napřá zahradní hadiceá V 
žzdném případě nepoužívej㸵e 㸵lakovou voduá Mohlo by dojí㸵 k porušení impregnace lz㸵kyá 
Po㸵é nech㸵e výrobek před zasunutm dobře vyschnou㸵á Je2li nu㸵no po㸵ah celkově vyčist㸵, 
je 㸵řeba 㸵ak učini㸵 měkkou houbou, nebo měkkým kar㸵zčkem a slabým mýdlovým 
roz㸵okem (přípá 2% roz㸵ok pracího przšku na barevné przdlo) Roz㸵ok nesmí obsahova㸵 
bělidla ani chlórá Nzsledně je nu㸵né po㸵ah dobře oplzchnou㸵 čis㸵ou vodou a necha㸵 před 
zasunutm dobře vyschnou㸵á V případě že nenechz㸵e výrobek před zasunutm dobře 
vyschnou㸵, je vysoké riziko napadení po㸵ahu plísní, znehodnocení impregnace a vzniku 
neods㸵rani㸵elných fekůá Po každém čiš㸵ění obnov㸵e impregnaci po㸵ahu běžnou impregnací
na s㸵anyá Impregnaci aplikuj㸵e na suchý po㸵ahá Nepoužívej㸵e silné alkalické čistcí 
pros㸵ředky jako je louh, soda silně kyselé přípravky, nebo agresivní abrazivní přípravkyá 
Kovové čzst výrobku jsou opa㸵řeny dos㸵a㸵ečnou povrchovou úpravouá Pěkný vzhled zajist 
pravidelné otrzní měkkým hadremá Silné znečiš㸵ění lakovaných čzst může bý㸵 ods㸵raněno 
běžnými čistcími pros㸵ředky pro lakované povrchyá

• Vlastnost látek: Akrylz㸵ové lz㸵ky jsou vysoce kvali㸵ní produk㸵y, k㸵eré zaručují vysokou 
s㸵zlos㸵 barevá S㸵ejně 㸵ak jsou odolné prot plísním, nepropouš㸵ějí vodu, špínu a mas㸵no㸵uá 
Posky㸵nou vzm po dlouhou dobu příjemnou ochranu před sluncemá Nezzvisle na vysoké 
㸵echnické úrovni lz㸵ek exis㸵ují něk㸵eré jevy, k㸵eré jsou nevyhnu㸵elnéá Aby bylo zabrzněno 
případným nejasnos㸵em, poukazujeme (v rzmci informovanost spo㸵řebi㸵ele) na 
nzsledující vlas㸵nost, k㸵eré se můžou vysky㸵nou㸵á Ty㸵o vlas㸵nost však v žzdném případě 
nesnižují kvali㸵u lz㸵ek a nemohou bý㸵 předmě㸵em případné reklamaceá                      
Za㸵kanz různorodz vlzkna: smo㸵ky odlišné barevnost, jejichž vlzkna jsou zapředena a 
za㸵kzna do lz㸵kyá Uzlíky a nopky (hus㸵é mís㸵o): uzlíky vznikají napojením dvou konců nit, 
nopky vznikají nahromaděním vlzken v nit při soukzní a 㸵kaníá                                
Pomačkzní, lomy: vznikají při konfekci a při sklzdzní ho㸵ových po㸵ahů během jejich 
expediceá V mís㸵ě skladu se může barva po㸵ahu jevi㸵 jako 㸵mavší či svě㸵lejší, což je 
způsobeno jiným lomem svě㸵la na povrchuá Je popisovzno jako 㸵zvá křídový efek㸵á 
Pomačkzní je vidi㸵elné především u svě㸵lejších barevá                                                      
Zvlnění: Může se objevi㸵 poblíž švů či upros㸵řed jedno㸵livých pruhů lz㸵kyá Během užívzní 
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působí na po㸵ah různé síly, způsobené zdvojením 㸵loušťky lz㸵ky ve švech a prodlouženích, 
㸵ahem výsuvných ramen či čelního 㸵ažného profilu apodá Pnut pak může vy㸵voři㸵 㸵zvá 
vafový efek㸵á                                                                                                                              
Zvlnění okraje: Po㸵ah je udržovzn díky aktvnímu sys㸵ému prižin v neus㸵zlém napětá Švy a 
podložení působí jako výz㸵uže a 㸵y㸵o jsou schopny kompenzova㸵 vě㸵šinu pnutá Při rolovzní 
㸵aké dochzzí ke s㸵lačení švů a zzložek, k㸵eré se pos㸵upem času pro㸵ahujíá To㸵o vše může 
způsobi㸵, že při vysunut výrobku jsou okraje výrobku lehce vyvěšenéá             
Nesouběžnos㸵 㸵ažného profilu: Po㸵ah podléhz v důsledku působení 㸵eplo㸵ních změn a 
působením vlhkost rozměrovým změnzmá V celé ploše po㸵ahu nemusí bý㸵 㸵y㸵o rozměrové
změny shodnéá Tažný profil pak v důsledku 㸵oho㸵o nemusí bý㸵 v obou vodících liš㸵zch 
do㸵ažený na s㸵ejné mís㸵oá Projevuje se zejména u výrobků vě㸵ších rozměrůá            
Odolnos㸵 vůči vodě a dešt: Akrylové lz㸵ky jsou vybaveny vodoodpudivou impregnací a 
pokud je výrobek ve sklonu, kdy voda snadno od㸵ékz, nebude lehký déšť vadi㸵á V případě 
silného či dlouhého deš㸵ě musí bý㸵 výrobek za㸵ažený aby se předešlo škodzmá Pokud 
po㸵ah zmokl, je 㸵řeba ho co nejdříve vysunou㸵 a necha㸵 důkladně vyschnou㸵á
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