
WAREMA függőleges lefutású ablaknapellenző 
450-es, 470-es, 480-as, 490-es, 499-es típusok 

Használati és karbantartási útmutató 
A termék használója részére 

Érvényesség kezdete: 24.11.06 
Dokumentum száma [B866193_1] – HU 

 



Bevezetés 
 

[B866193_1] - HU / 23.11.06 2. oldal 12 oldalból Módosítások és műszaki változtatások joga fenntartva. 

1 Bevezetés 

1.1 Biztonsági utasítások 

Az utasítást a közelben tartózkodók biztonsága 
érdekében fontos betartani. A termék alkalmazásakor az 
útmutató figyelmen kívül hagyása anyagi károkhoz 
és/vagy személyi sérülésekhez vezethet a hibás kezelés 
miatt. WAREMA nem vállal felelősséget az útmutató 
figyelmen kívül hagyása esetén. Az útmutatót meg kell 
őrizni. 

Ebben az útmutatóban a veszélyek meg vannak jelölve és 
különböző fokozatokba sorolhatók be: 

� Veszély: A figyelmeztetés olyan várható veszélyre 
utal, amely halált okozhat. 

� Vigyázat: A figyelmeztetés olyan várható veszélyre 
utal, amely sérülést vagy anyagi károkat okozhat. 

 

 
A figyelmeztetéseket az útmutatóban ezek a 
piktogramok jelölik. 

 

� A használat előtt olvassa el gondosan az 
útmutatót. 

� Az útmutatót a termék végleges 
ártalmatlanításáig meg kell őrizni. 

� A termék továbbadása esetén az útmutatót 
is át kell adni az új tulajdonosnak. 

� Vegye figyelembe az összes biztonsági, 
használati és karbantartási utasításokat. 

1.2 Megjegyzések a célcsoportról és az 
útmutató alkalmazásáról 

Célcsoport 
Az útmutató a kezelésben járatos használóknak szól. 

Tartalom 
A jelen kezelési és karbantartási útmutató fontos 
üzemeltetési és karbantartási utasításokat tartalmaz. A 
WAREMA hajtókaros és motoros függőleges lefutású 
ablaknapellenző működtetését írja le. Ettől eltérő 
meghajtásos szerkezeteket, illetve különleges 
megoldásokat itt nem vettünk figyelembe. 

Megengedett tevékenységek 
A termék jelen útmutatójában leírt tevékenységeken kívül 
a terméken semmilyen változtatást, bővítést vagy 
átalakítást, illetve karbantartást nem szabad végezni a 
WAREMA cég írásos engedélye nélkül. A termékkel 
kapcsolatos zavarok lehetséges okait, illetve elhárításuk 
módját az útmutató sorolja fel. Szükség esetén értesítse a 
WAREMA cég szakszervizét. Csak azokat a hibákat 
háríthatja el saját maga, amelyekre nem utalnak 
különleges megjegyzések. 

1.3 A termék rendeltetésszerű használata 

A 450-es, 470-es, 480-as, 490-es és 499-es típusú 
WAREMA függőleges lefutású ablaknapellenzők olyan 
árnyékoló berendezések, amelyeket csak 
rendeltetésszerűen szabad használni (pl. nyári hő és 
vakítás elleni védelemként). Visszaéléses használat 
jelentős veszélyeket okozhat. 

Ha a WAREMA függőleges lefutású ablaknapellenzőre 
tárgyakat akaszt rá, ez a napellenző meghibásodását 
vagy beszakadását okozza, és ezért nem megengedett. 

A rendeltetésszerű használat alatt értjük a jelen útmutató 
figyelembevételét és a szerelési feltételek betartását is. 

1.4 CE megfelelőség 

A termék CE jelöléssel van ellátva és megfelel a hatályos 
európai irányelvek követelményeinek.  

A CE megfelelőség igazolt, és a megfelelő nyilatkozat a 
WAREMA cégnél van letétbe helyezve. A jelen állapot 
megőrzésének és a veszélymentes üzemeltetés 
biztosításának érdekében a használónak figyelembe kell 
vennie a használati és karbantartási útmutatót! 

1.5 A piktogramok és jelölések 
magyarázata 

A biztonsági utasítások és piktogramok a megfelelő 
szövegrészekben találhatók. 

 

Piktogra
m 

Alkalmazás/magyarázat 

 
VESZÉLY 
Olyan közvetlen veszélyre utal, amely 
kiküszöblésének elmulasztása esetén halált 
vagy súlyos sérüléseket okozhat. 

 
VIGYÁZAT 
Olyan lehetséges várható veszélyre utal, 
amely kiküszöblésének elmulasztása esetén 
könnyű sérülést vagy anyagi kárt okozhat. 

 

Olvassa el a használati és karbantartási 
útmutatót. 

)� Figyelem 
Az eljárásokra és a jelen útmutató 
tartalmára vonatkozó fontos információk. 

�� Tevékenység/munkafolyamat 

 A vásárolt termék árnyékolástechnikai eszköz, melynek 
elsődleges funkciója a nap elleni védelem, egyéb más 
funkciók csak másodlagos funkcióként szolgálnak bizonyos 
körülmények és korlátokon belül. A termék a józan ész  és 
tudatos felhasználás határain belül használható! Így azt eső, 
jégeső és egyéb, más formában lehulló csapadék, szél, 
levelek, ágak, stb. ellen, illetve viharvédelemre csak saját 
felelősségre lehet használni. A nem rendeltetésszerű 
használatból eredő közvetlen és közvetett károkért használója 
vállal felelősséget. 
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2 Termékinformációk 

2.1 Alkatrészek megnevezése 
 

Függőleges lefutású ablaknapellenzők, 450-es/47 0-
es/480-as/490-es/499-es típusok 
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1 szögletes tok 6 Rögzítőkonzol 
2 konzol tetőre 

szereléshez 
(sodronyos 
megvezetés) 

7 Előcső 

3 konzol falra 
szereléshez  
(sodronyos 
megvezetés) 

8 Vezetősín 

4 oldalrész 9 köríves tok 
5 vezetősodrony  

Ábra 1: Függõleges lefutású ablaknapellenzõk áttekintése 

2.2 Műszaki adatok 

Kiegészítésképpen az elektromotoros meghajtáshoz 
 

Paraméter Érték 
Névleges forgatónyomaték 4–40 Nm 
Fordulatok 14–17 fordulat/perc 
Hálózati feszültség 230 V AC 
Áramfelvétel 0,35–0,87 A 
Teljesítményfelvétel 75–200 W 
A motor védelmi osztálya IP 44 
Rövid ideig tartó üzem kb. 4 perc 

Táb. 1: Elektromotoros meghajtás adatai 

2.3 A termék jelölése 

A termék CE jelöléssel van ellátva. 

2.4 Szélerősségi határértékek 
 

Beaufort-fokadatok  
(m/s zárójelben) 

Függőleges 
lefutású 

ablaknapell
enzők 

Vezetősín közvetlenül (standard 
távolság) a homlokzaton 

5 
(7,5 – 10,4) 

Sodronyos/húzórudas megvezetés 
közvetlenül (standard távolság) a 
homlokzaton 

4 
(5,5 – 7,4) 

Vezetősín 30–100 cm-rel a homlokzat 
vagy poligon alakú homlokzat előtt � 

3 
(3,5 – 5,4) 

Sodronyos/húzórudas megvezetés 30–
100 cm-rel a homlokzat vagy poligon 
alakú homlokzat előtt � 

3 
(3,5 – 5,4) 

Vezetősín a bélésfalban 5 
(7,5 – 10,4) 

Sodronyos/húzórudas megvezetés a 
bélésfalban 

4 
(5,5 – 7,4) 

Táb. 2: Szélerősségi határértékek függõleges lefutású 
ablaknapellenzõkhöz 

 
� Ez a felszerelési mód a 450-es és 480-as típusoknál nem 

megengedett. 

2.5 CE megfelelőség 
 

Név: WAREMA Renkhoff GmbH 
Megfelelőségi nyilatkozat éve: 2006 
Cím: Hans-Wilhelm-Renkhoff-Straße 2 

97828 Marktheidenfeld 
Németország 

Szabvány: DIN EN 13561 
Termék: Napellenző 

Rendeltetésszerű használat:  kültéri felszereléshez 
vezetősínnél 31 
húzórudas megvezetésnél 22 

Szélerősségi 
osztály: 

sodronyos megvezetésnél 13 
Zajkibocsátási szint: < 70dB (A)4 

 
 
1 A termékek megfelelnek a felsorolt szélerősségi 

osztályokra vonatkozó követelményeknek. A termékeket 
ellenőrizték statikai szempontból a DIN EN 1932 szabvány 
értelmében. A termék megterhelhető 3,5–10,4 m/s 
szélsebességgel (lásd a szélerősségi határértékeket Táb. 
2). A 2-es szélerősségi fokozat (Beaufort-skálaérték 5) 
megnevezése élénk szél, azaz a kis lombos fák mozognak, 
a hullámok taraja habos a tengereken. 

2 A 2-es szélerősségi fokozat (Beaufort-skálaérték 5) 
megnevezése élénk szél, azaz a kis lombos fák mozognak, 
a hullámok taraja habos a tengereken. 

3 A 1-es szélerősségi fokozat (Beaufort-skálaérték 4) 
megnevezése mérsékelt szél, azaz a szél mozgatja az 
ágakat és vékonyabb gallyakat, port felkavarja és papírt 
meglebbenti. 

4 A függőleges lefutású ablaknapellenzők standard 
felszerelésénél a zajkibocsátási szint < 70 dB(A) a 
próbapadon. Az érték eltérhet a felszereléstől függően. 

A ZIP típusú árnyékolók szélerősségi határértékei ettől 
eltérnek. Táblázatok a használati útmutató végén találhatók!
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3 Függőleges lefutású ablaknapellenzők működtetése 

3.1 Hajtókar (kézi hajtókar): 
 

)�FIGYELEM 
Ha a hajtókart túl nagyon behajlítja, akkor ez 
nehezebben mozog és nagyobb a kopás. 

 

)�FIGYELEM 
� Bal oldali működtetés = forgatás az óramutató

járásával ellentétes irányba 
� Jobb oldali működtetés = forgatás az óramutató

járásával megegyező irányba 

 

 
VIGYÁZAT 
Szakszerűtlen működtetés a termék 
megrongálódását okozhatja. 

� A hajtókart a teljes leengedés, illetve 
behajtás előtt forgassa lassabban. 

� A forgatást állítsa le, mihelyt valamilyen 
ellenállást érez. 

 

 

Leengedés/behajtás hajtókarral (orsóretesz nélkül) 

40

40

5

 

� A kézi hajtókart forgassa az óramutató járásával megegyező vagy ellentétes irányba. Kérjük 
vegye figyelembe a behajtáshoz a forgásirányt (lásd FIGYELEM). 

A termék a kiválasztott irányba mozog. A termék bármilyen helyzetben leállítható. 

A hajtóműnek nincs ütközője. A függőleges lefutású ablaknapellenző akkor teljesen 
leengedett, ha elérte az alsó véghelyzetet. A függőleges lefutású ablaknapellenző akkor 
teljesen behajtott, ha az előcső elérte a felső véghelyzetet. A forgatást ezen a ponton le kell 
állítani. 

 

Leengedés/behajtás hajtókarral (orsóreteszes) 

 

� A kézi hajtókart forgassa az óramutató járásával megegyező vagy ellentétes irányba. Kérjük 
vegye figyelembe a behajtáshoz a forgásirányt (lásd a következő FIGYELEM). Ne forgassa 
tovább, mihelyt valamilyen ellenállást érez. 

A termék a kiválasztott irányba mozog. A termék bármilyen helyzetben leállítható. 
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3.2 Elektromotor 
 

Leengedés/behajtás forgató- vagy nyomógombos 
kapcsolóval 

Leengedés/behajtás reteszkapcsolóval 

 

� A (FEL) vagy (LE) gombot 
nyomja meg és tartsa meg, 
vagy 

� a kapcsolót forgassa balra 
vagy jobbra és tartsa meg. 

A napellenző a kiválasztott 
irányba mozog. A gomb vagy a 
kapcsoló elengedésekor leáll a 
napellenzõ. 

A napellenző bármilyen 
helyzetben leállítható. A 
napellenzõ végütközője 
mindkét irányban korlátozott, 
tehát a napellenző ezen a 
ponton automatikusan leáll. 

 

� A (FEL) vagy (LE) gombot 
nyomja meg, vagy 

� a kapcsolót forgassa balra 
vagy jobbra. 

A napellenző a kiválasztott 
irányba mozog. A napellenző 
leállítható a stop gomb, illetve 
az ellenkező irányra szolgáló 
gomb megnyomásával vagy a 
kapcsoló visszaforgatásával. 

A napellenző bármilyen 
helyzetben leállítható. A 
napellenzõ végütközője 
mindkét irányban korlátozott, 
tehát a napellenző ezen a 
ponton automatikusan leáll. 

Leengedés/behajtás automatikus vezérléssel Megjegyzés a motor futamidejéhez 

A működtetésre vonatkozó információkat lásd a külön 
útmutatóban. 

A napellenző optimális megvezérléséhez az 
árnyékolóvezérlések széles kínálatból választhat. 
Forduljon ezt illetően a szakszervizhez. 
 

 
VIGYÁZAT 
Termék megrongálódása! 

Az automatikus vezérlés működése 
megszűnhet szélsőséges viszonyok mellett (pl. 
áramszünet vagy hibák). 

� Ha otthonától távol van, az automatikus 
vezérlést állítsa át kézi működtetésre. 

 

Az alkalmazott motorok nem üzemeltethetők folyamatosan. 
Az integrált hővédelem lekapcsolja a motort kb. 4 perc után. 
Kb. 10–15 perc után a termék ismét üzemkész. 
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4 Általános biztonsági utasítások 

4.1 Biztonsági utasítások 

A következő biztonsági utasítások és figyelmeztetések 
nem csak a termék, hanem az Ön egészségének 
védelmére is szolgálnak. A következő pontokat olvassa el 
figyelmesen. 

A szakszerűtlen kezelésből vagy a jelen útmutató, illetve a 
biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyásából 
származó károkért nemvállalunk szavatosságot. Nem 
vállalunk felelősséget következményi károkért! 

4.2 Biztonsági utasítások 
 

A napellenző működtetése viharban A napellenző működtetése esős időben 

 

� A szélerősségi osztály 
túllépése esetén hajtsa be a 
napellenzőt. 

Szeles helyeken, ahol az áram 
gyakrabban szünetel, 
szükségáramforrásról kell 
gondoskodni.  

� Esőben be kell hajtani, illetve 
le kell engedni a napellenzőt. 

A nedves ponyvát engedje le a 
szárításhoz. 

A napellenző működtetése hideg időben Eljárás télen 

 
VIGYÁZAT 
Termék megrongálódása! 

� Havazásnál vagy fagyás esetén ne engedje 
le, illetve ne hajtsa be a napellenzőt. 

 
VIGYÁZAT 
Termék megrongálódása! 

� Ha otthonától távol van, az automatikus 
vezérlést állítsa át kézi működtetésre. 

 

� A napellenző ráfagyhat. 
Kerülje az erőltetett 
működtetést. 

A megolvadás után ismét lehet 
működtetni. 

 

� A napellenző ráfagyhat. Az 
automatikát kapcsolja le. 

A kezelőelemekhez való hozzáférés korlátozása A napellenző mozgástartománya 

 

� Ne hagyja játszani a 
gyerekeket a 
kezelőelemekkel, mint pl. a 
távirányítóval. 

� Tartsa távol a gyerekektől a 
távirányítót! 

 

� A napellenző 
mozgástartományában ne 
legyenek akadályok. 

 

 
VIGYÁZAT 
Termék 
megrongálódása! 

� Ne blokkolja a 
napellenzőt!  
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Általános tudnivalók a napellenző működtetéséről Becsípődés veszélye! 

 

� A napellenzőt csak akkor 
működtesse, ha műszaki 
szempontból kifogástalan 
állapotban van. 

� Meghibásodás esetén 
azonnal hagyja abba a 
működtetést és értesítse a 
szakszervizt. 

 

� A napellenző behajtása vagy 
leengedése közben nem 
szabad a mozgó részek (mint 
pl. előcső) közelébe nyúlni. 
Ne tartózkodjanak személyek 
a napellenző közelében, 
mialatt ez mozgásban van. 

Viselkedés vészhelyzetben (pl. tűz, áramszünet) Az előcső optimális helyzete (csak sodronyos 
megvezetésnél) 

 

� A napellenzőt nem szabad 
leengedni, illetve behajtani. 

� Áramszünet esetén tolja a 
leengedett napellenzőt az 
előcsövön felfelé és tegye 
szabaddá a menekülési 
útvonalat.  

� Az előcsövet állítsa le az alsó 
véghelyzetben. 

Az előcső ingadozása nem 
minden helyzetben egyforma. Az 
alsó véghelyzet az optimális 
helyzet. 
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5 Ápolás és karbantartás 

5.1 Általános ápolási és karbantartási 
utasítások 

A napellenző zavarmentes üzemeltetésének és hosszú 
élettartamának biztosításához döntő jelentőséggel bír a 
szakszerű, rendszeres ápolás és karbantartás, valamint 
csak eredeti pótalkatrészek használata. 

 

 
VESZÉLY 
A napellenző látótéren kívüli működtetése 
sérülést okozhat. 

� A napellenzőt kapcsolja le az automatikáról 
és/vagy szakítsa meg az áramellátást. 

 

)�FIGYELEM 
A karbantartási és tisztítási munkák ideje alatt, pl.
ablaktisztításkor, ne mozgassa a közvetlen közelben
lévő napellenzőt. 

 

 

A napellenző áramellátását szakítsa meg. 

 

 
VIGYÁZAT 
Statikus feltöltődés sérülést okozhat! 

Személyek vagy tárgyak megérintésekor 
feltöltödőtt anyagok elektrosztatikus kisülést 
okozhatnak. 

 

 
VESZÉLY 
Sérülés- és zuhanásveszély! 

� Ne támasszon a napellenzőnek mászási 
segédeszközöket. 

 

5.2 Napellenző tisztítása 
 

A hosszú élettartam 
biztosításának érdekében 
ajánljuk a napellenző felületének 
rendszeres, de legalább évente 
egyszeri tisztítását. 

 

 
VIGYÁZAT 
Szakszerűtlen tisztítás a termék 
megrongálódását okozhatja! 

� Ne használjon nagynyomású tisztítókat, 
súrlószert vagy súrlószivacsot, valamint 
oldószereket, mint pl. alkoholt vagy benzint. 

� Ne kapaszkodjon a termékbe vagy a termék 
alkatrészeibe. 

 

� A napellenzőt rendszeresen tisztítsa. Vegye 
figyelembe a következő táblázatban felsorolt eljárási 
módot. 

� Lombot vagy más idegen anyagokat távolítsa el 
azonnal a vezetősínekről. 

� A kezelőelemeket és a vásznat ellenőrizze látható 
kopásra és meghibásodásra. 

� A szerelési alapfelületet ellenőrizze meghibásodásra. 

� Ellenőrizze a napellenző működését. A teljes 
mozgástartományban figyelje a terméket, és fordítson 
figyelmet szokatlan viselkedésre, illetve zajra. 

� A meghibásodásokat a szakszerviznek idejében el 
kell hárítania. 

 

Tisztítási eljárás 

 
A ponyvát tisztítsa finom mosószeroldattal (víz 
max. 30 °C). 

 
A felületek tisztításához használjon megfelelő 
tisztítószert. 

 
A ponyváról és a vezetősínekről távolítsa el a 
port vagy szennyeződést. 

 
Színtelen radirgumival távolítsa el a 
szennyeződést a ponyváról. 

 
A ponyvát kefélje le (csak bevonatos 
poliészteranyagnál). 

 

Az idő múlásával a környezeti hatások miatt a termék 
felületén szennyeződés alakul ki, ami a napsugárzás 
hatására beleéghet a felületbe. Ezáltal a termék funkcióját 
csak korlátozottan tudja ellátni, továbbá értéke is csökken.

A hosszú élettartam biztosításának érdekében ajánljuk a 
termék felületének rendszeres, de legalább évente egyszeri 
tisztítását. Fokozottan károsító környezeti körülmények 
között (mint pl. iparterületekhez, a forgalmas utakhoz, 
esetleg a tengerhez (sós levegő) közel) a környezeti károk 
megelőzése érdekében gyakoribb tisztítás ajánlott.

A termék tisztítása során óvja a szomszédos területeket a 
szennyezettségtől!

A több éve nem tisztított felületeknél, csak nehezen, vagy 
már egyáltalán nem állítható vissza az eredeti állapot! 

Az ápolási tanácsok alapján nem érvényesíthetők kártérítési 
igények, mivel az eredmények esetenként számos, nagyon 
különböző tényezőtől függhetnek. 

Elektromos működtetésű árnyékolóknál bizonyosodjon meg 
róla, hogy a termék kikapcsolt állapotban van a tisztítás 
során!
Elektromos működtetésű terméknél áramütés veszélye áll 
fenn! 

Vízzel történő öblítésnél fokozottan figyeljen, hogy az 
elektromos alkatrészek nem érintkezhetnek vízzel! Tartsa 
távol a vizet az elektromos komponenstől!

FIGYELEM



Ápolás és karbantartás 
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5.3 Napellenző karbantartása 
 

 

A napellenzőt rendszeresen, de 
legalább évente egyszer karban 
kell tartani. 

Minden inspekciós és 
karbantartási munkát a 
szakszerviznek kell végeznie. 
Ajánlott egy karbantartási 
szerződés megkötése a 
szakszervizzel. 

 

 
VESZÉLY 
Nem rendszeresen végzett karbantartás 
sérülést okozhat. 

� Rendszeres ellenőrzéssel győződjön meg 
arról, hogy a napellenző nem kopott és nem 
hibásodott meg, pl. a motorkábelen. 

� A javításra szoruló napellenzőket nem 
szabad működtetni. 

 

� A napellenzőt ellenőrizze látható kopásra, 
meghibásodásra a motorkábelen és szilárd 
rögzítésre. 

� Ellenőrizze a napellenző működését és a 
lekapcsolási pontokat. 

� Ellenőrizze az előcsőre rögzített vásznat kopásra, 
illetve meghibásodásra. 

� Ellenőrizze a vezetőelemeket szilárd rögzítésre és a 
sodronyos megvezetést feszességre. 

� Ellenőrizzen szemrevételezéssel minden mozgó 
alkatrészt. 

� Távirányítóval működtetett berendezéseknél ki kell 
cserélni az elemet. 

6  Szavatosság 
A szavatossági igényeket illetően a törvényben megadott 
elévülési határidő érvényes. Ennek a feltétele a 
rendszeres karbantartás. Nem vállalunk szavatosságot 
kopóalkatrészekért és olyan optikai módosításokért, 
amelyek a műszaki színvonal biztosításának ellenére, 
fellépnek (pl. felületek kifakulása az UV-sugarak által). 

 

Kopóalkatrészek 
� hajtómű 
� hajtókar 
� csapágyrészek 
� futógörgők 
� csúszószán 

 

6 .1 Tudnivalók a napellenző vászonnal 
kapcsolatban 

A műszaki szövetek a leggondosabb gyártási folyamatok 
és konfekció ellenére is bizonyos tulajdonságokkal bínak, 
amelyek a véghasználó számára „hibának” számít. 
Valamennyi említett szépséghiba semmi esetre sem 
befolyásolja a napellenző vászon felhasználhatóságát és 
élettartamát: 

Gyűrődések 
A gyűrődések a vászon méretre vágása, varrása és 
keretrehúzása közben keletkeznek. Pigmenteltolódás 
keletkezik. A fénnyel szemben szemlélve a felhasználó 
azt gondolhatja, hogy a pigment eltolódások a vászon 
elpiszkolódását jelentik. 

Tekercselési ráncok, hullámosság 
A vászon tengelyen való folytonos fel- és letekerésekor a 
vászon feszesebb a varrat közelében, mint a varratok 
között. Nem egyforma vászonvastagság miatt a vászon 
meghullámosodik, és ezek a hullámok a vászonba 
„bevésődnek“. A hullámok láthatók a vászon kitekert 
állapotában. 

Egyéb 
A fonalak kifonása, előkészítése és megszövése során a 
fonalakat megfeszítik. Eközben a fonal elszakadhat. Ez a 
vásznon csomót okoz. Nem egyforma fonalvastagságok 
a vásznon fénypontként vagy csomóként észlelhetők. 

7  Pótalkatrészek/javítás 
 

 
VIGYÁZAT 
Szakszerűtlen javítás személyi sérülést vagy 
anyagi kárt okozhat. 

� A javítást csak szakszerviz végezheti. 
 

A napellenző tartós működéséhez és a megengedett 
sorozat megőrzéséhez, csak eredeti WAREMA 
pótalkatrészeket szabad használni. Szükség esetén 
forduljon a szakszervizhez. 

 

A szavatossági igényeket illetően a törvényben megadott 
elévülési határidő érvényes. Ennek a feltétele a rendszeres 
karbantartás. Nem vállalunk szavatosságot 
kopóalkatrészekért és olyan optikai változásokért, amelyek 
a rendeltetésszerű működtetés ellenére fellépnek (pl. 
felületek kifakulása az UV-sugarak miatt, stb.). 

A szavatosság feltétele a rendszeres karbantartás (évente legalább 
egyszer). A karbantartási munkát csak a Warema szerződött 
partnerének szakembere végezheti! A nem megfelelően végrehajtott 
évenkénti karbantartási munkálatok miatt a garancia elveszik!
Nem vállalunk szavatosságot kopóalkatrészekért és olyan optikai 
módosításokért, amelyek a műszaki színvonal biztosításának ellenére 
fellépnek (pl. UV-sugárzás következtében a szövetek/felületek színe 
fakulhat). 



Leszerelés/Ártalmatlanítás/Hibaelhárítás 
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8 Leszerelés/ártalmatlanítás 
 

 
VIGYÁZAT 
Szakszerűtlen leszerelés személyi sérülést 
vagy anyagi kárt okozhat. 

� A leszerelést csak szakszerviz végezheti. 
 

A termék leszerelését és visszaszerelését 
szakszerviznek kell végeznie az aktuális irányelvek és 
szabványok értelmében. A leszerelés és a 
visszaszerelés előtt kérje a hiányzó dokumentációt a 
gyártótól. 

Az esetleg már nem használható terméket 
ártalmatlanítsa a törvény hatályos előírásainak 
megfelelően. 

9 Hibaelhárítás 
 

 
VIGYÁZAT 
Szakszerűtlen hibaelhárítás személyi sérülést 
vagy anyagi kárt okozhat. 

� Azokat a hibákat elháríthatja saját maga, 
amelyeknél a szakszervizre nem kerül 
utalás. 

� Egyéb hibákat a szakszerviznek kell 
elvégeznie. 

 

 

Hiba Lehetséges okok Elhárítás 
� A motor hibás. Motorcsere (csak a szakszerviz által) 

� A motort a helyszínen helytelenül 
csatlakoztatták. 

Új bekötés a csatlakozási rajz szerint 
(csak villanyszerelő végezheti). 

� A motor hővédelmi kapcsolója 
kioldott. 

Várjon 10–15 percet, majd ismét 
próbálja meg. 

� Nincs áram rákapcsolva. Ellenőrizze a tápvezeték biztosítékait 
(csak villanyszerelő végezheti). 

A motor nem működik. 

� Felülrendelt vezérlőparancs áll fenn. Várjon a ki-/bekapcsolási késleltetésre. 

� A motor lekapcsolási helyzetei 
helytelenek. 

A motort állítsa újra be
(csak a szakszerviz végezheti). 

� Orsóretesz elállítódott. Az orsóreteszt szabályozza be
(csak a szakszerviz végezheti). 

Az előcső nem fut a véghelyzetbe. 

� Szennyeződés van a vezetősíneken. A szennyeződést távolítsa el. 

A lefutáskor a vászon balra vagy 
jobbra fut. 

� A tokot nem szerelték fel 
vízszintesen. 

A tokot vízszintesen kell beigazítani
(csak a szakszerviz végezheti). 

� A vezetősín nem függőleges. A vezetősínt függőlegesen kell 
beigazítani 
(csak a szakszerviz végezheti). 

A leengedett állapotban a 
vásznon átlósan ráncok láthatók! 

� A ponyva nincs középen az oldalsó 
vezetősínhez viszonyítva. 

A ponyvát a tengely közepére kell 
beigazítani 
(csak a szakszerviz végezheti). 

A hajlított hajtókar nem működik. � A hajtómű hibás. A hajtóművet ki kell cserélni
(csak a szakszerviz végezheti). 

A kuplungolt ponyváknál az 
előcső különböző magasságon 
van  
(különbség nagyobb, mint ± 20 
mm) 

� Az előcső nincs beállítva (a kuplung 
játékból adódó ± 20 mm-es esetleges 
kuplung eltolódás elfogadható). 

A ponyva magasságát újra be kell 
állítani 
(csak a szakszerviz végezheti). 

Táb. 3: Lehetséges hibák áttekintése 

 



Szélerősségi határérték ZIP típusú árnyékolóhoz

1. táblázat abban az esetben érvényes, amennyiben a szerkezet üvegfelülettől való távolsága ≤ 100 mm

A következő esetekben a táblázatban szereplő értékeket (Beaufort-fokokat) meg kell változtatni:

Üvegfelülettől való távolság
- > 100 - 200 mm      A megadott értéket 2 fokkal kell csökkenteni (pl. 24 m/s helyett 17 m/s)
- > 200 - 300 mm      A megadott értéket 3 fokkal kell csökkenteni (pl. 24 m/s helyett 13 m/s)
- Nagyobb távolság esetén a táblázat nem használható! 

A 2. táblázat az alábbi kritériumok alapján érvényes:
- Az árnyékoló földszinten történő telepítése esetén
-  Az üvegfelülettől való távolság > 300 mm

Az 1. és a 2. táblázatban megadott szélességi értékek közül ajánlott a legalacsonyabb érték beállítása!
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Kupplungolt, illetve sarok kialkításos ZIP típusú árnyékoló szélerősségi határértékei (3. táblázat)

A táblázat az alábbi kritériumok alapján érvényes:

-Az árnyékoló földszinten történő telepítése esetén
- Lefelé irányuló mozgás során a táblázat értékét 1 fokkal kell csökkenteni (pl 13 m/s helyett 10 m/s)
- Az üvegfelülettől való távolság > 100 mm, a táblázat értékét 1 fokkal kell csökkenteni (pl 13 m/s helyett 10 m/s)
Akadályfelismerésennél a típusnál nem lehetséges!
Nagyobb távolságok esetén a táblázat nem alkalmazható!
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