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WAREMA NAPVITORLA

Tisztítási és karbantartási utasítások

Megengedett tevékenységek 

A jelen útmutatóban 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. 

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 termék élettartamának 
meghosszabbítása érdekében a felületeket rendszeresen, de legalább évente egyszer  
érdemes megtisztítani és feltétlenül karban kell tartani!

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 rendszeres és professzionális tisztítás és ápolás célja a termék értékének megőrzése és 
élettartamának meghosszabítása.

Általános biztonsági utasítások 

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

A szakszerűtlen kezelésből vagy a jelen utasítás, illetve a biztonsági utasítások figyelmen 
kívül hagyásából származó károkért nem vállalunk szavatosságot. Nem vállalunk 
felelősséget az ebből eredő károkért! 

Általános működtetési tudnivalók 

Hibás termék működtetése személyi sérüléshez vezethet és /vagy a szomszédos 
alkatrészeket is károsíthatja.

Az árnyékolót csak akkor működtesse, ha műszaki szempontból kifogástalan állapotban 
van. 

Meghibásodás esetén azonnal hagyja abba a működtetést, értesítse a szakszervizt és 
áramtalanítsa a terméket! A terméket a szervíz kiérkezéséig biztonságba kell helyezni, ez a 
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tulajdonos feladata és kötelessége! A nem megfelelően biztonságba helyezett sérült 
árnyékoló által okozott károkért felelősséget nem vállalunk!

Ne hagyja játszani a gyerekeket a kezelőelemekkel, mint pl. a távirányítóval. Tartsa távol a 
gyerekektől a távirányítót! 

Az árnyékoló behajtása vagy kitekerése során ne nyúljon bele a mozgó alkatrészekbe, mint 
pl. könyökkarokba vagy előcsőbe és főtengelybe, ill. tokba. A lombot és az egyéb idegen 
anyagokat azonnal távolítsa el a tokból és az árnyékoló vásznáról. Ezek működési 
zavarokat okozhatnak. Az árnyékoló kitekerési tartományát a szilárd és mozgó akadályoktól 
mentes állapotban kell tartani. 
Az árnyékoló további terhelése, tárgyak vagy kötelek felfüggesztése a terméken károkat, 
illetve személyi sérülést okozhatnak, ezért tilosak. Tilos a termékre vagy a terméken lévõ 
tárgyakra ráakaszkodni. A WAREMA nem vállal felelősséget az esetleges károkért.

Az árnyékolókra fentről lehulló tárgyakra rendkívül körültekintően kell ügyelni, ezeket 
folyamatosan ellenőrizni kell, és azonnal el kell távolítani, mert ezek az árnyékolók vászon, 
zsinórzat, bordásszíj, görgők, stb. útjában javíthatatlan károkat és esetlegesen köztes 
végállásban való megrekedésével akár balesethez is vezethetnek!

Nem cégünk által szállított vezérlésekbe ill. nem cégünk által bekötött vezérlésekbe  
vagy bármilyen elektromos egységbe (motorvezérlő, kapcsoló, stb.) bekötött 
árnyékolók bárminemű elektromos bekötési vagy tervezési hibából adódó károkért 
felelősséget nem vállalunk!

NAGYON FONTOS! Minden árnyékolót külön kapcsolási pontról szabad csak 
működtetni! (tehát egy kapcsolóba vagy egy motorvezérlő- aktor kimenetbe, stb. 
csak és kizárólag egy darab árnyékolómotort szabad bekötni! Amennyiben egy 
kapcsolási pontról több motor van működtetve az a motorok károsodásához és a 
végállások megváltozásához vezetnek! Ezekért semmiféle felelősséget nem 
vállalunk!

Az árnyékoló működtetése áramellátás hibája esetén

Elektromos működtetésű termék nem üzemeltethető elektromos áram nélkül. Az 
áramkimaradás veszélyeztetheti az árnyékolót és személyi sérülést is okozhat. Szeles 
helyeken, ahol az áram gyakrabban szünetel, szükségáramforrásról kell gondoskodni. 
A szélerősségi osztály túllépése esetén hajtsa be az árnyékolót.

Az árnyékoló működtetése esős időben 

Védje az árnyékoló vásznát a nedvességtől! A nedvesség elősegíti a ráncok és lyukak 
kialakulását. 
A nedves ponyvát az eső elállta után tekerje ki a kiszáradás érdekében! A nedves szövet 
penészképződéshez vezethet, hosszabb időre mindenképpen csak és kizárólag száraz 
állapotba tekerje be az árnyékolót!
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A termék napvédelemként, nem pedig esővédõként funkcionál. Eső esetén fennáll a 
veszély, hogy az árnyékoló vásznában vízzsákok keletkeznek. Ilyenkor megsérülhet az 
árnyékoló és személyek testi épsége is veszélybe kerülhet. 
Esőben történő használat csak személyes felügyeletet mellett engedélyezett a józan ész 
határain belül, ebből eredő károkért nem tudunk felelősséget vállalni! A termék csak 
megfelelő dőlésszög mellett használható gyenge szemerkélő esőben! (amennyiben a 
termék esővédelemként is funkcionálhat az átadási papíron ez külön fel van tüntetve) 
Használat után az árnyékolót ne hagyja esőben őrizetlenül, azt minden esetben húzza 
be, mivel a gyors fejlődésű viharokban az árnyékolónak nem biztos, hogy van ideje 
behúzni magát, még esőérzékelő szenzorral sem!

Az árnyékoló működtetése hideg időben 

Az árnyékolók csapadék és alacsony hőmérséklet (+3C° alatt) hatására lefagyhatnak és 
ebből különböző eredetű problémák adódhatnak (vászonszakadás, motorkár, működtető 
mechanika ill. takaróelemek sérülése, deformálódása, stb.). Az árnyékolók +3C° alatt és 
csapadék esetén egyáltalán nem használhatóak! 

Havazásnál, jegesedés vagy fagyásveszély esetén ne tekerje ki, illetve ne hajtsa be az 
árnyékolót. Amennyiben az árnyékoló mégis hó-, jég- egyéb terhelést kapott, mielőtt 
behúzná, minden esetben tisztítsa meg az árnyékolót és a környezetét a csapadékból 
eredő akadályoktól!
Kerülje az erőltetett működtetést! 

A vászon az árnyékoló tokjában lehetőleg mindig száraz állapotban legyen, ha valami oknál 
fogva mégis nedves lenne, az első adandó alkalommal engedje ki és a kiszáradásig ne 
húzza be!

Az árnyékolók vászonszerkezetét ősszel mindig szárazon szabad csak betekerni. A 
betekerést követően az árnyékolót le kell áramtalanítani és a téli védőzsákot rá kell 
helyezni. A védőzsák két hosszanti oldalán tépőzár található. A védőzsákot az árnyékoló 
szövettengelyére rá kell helyezni, majd a tépőzárakat egymásnak kell nyomni a teljes 
hosszon. A zsák két végét a rajta lévő zsinór segítségével le kell rögzíteni. Tavasszal a 
védőzsákot el kell távolítani, szakszerűen összehajtogatni és szárazon elrakni. Ezután az 
árnyékolót újra feszültség alá kell helyezni!
 
Az árnyékolókat a téli időszakban áramtalanítani kell, különben a lefagyásból ill. havazásból 
származó károk jelentősek lehetnek, amik természetesen nem garanciális jellegűek!

Szél határértékek túllépése, átállítása a Waremagyarország Kft. engedélye nélkül 
semmilyen körülmények között nem megengedett. Az épületek formájából ill. 
elhelyezkedéseiből adódó sokszínűség előre nem modellezhető, így előfordulhat, hogy a 
megadott max. határértékek adott esetben soknak bizonyulhatnak. Kérjük ebben az 
esetben azonnal konzultáljon cégünkkel! A szerkezetek hosszútávú üzembiztos 
élettartamának egyik legfontosabb feltétele a megfelelő szélhatárérték alkalmazása!
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Érdemes tudni a napellenző vászonról

Az alább ismertetett jelenségek nem befolyásolják a napellenző szövet karbantarthatóságát 
és tartósságát és ezek nem képeznek reklamációs okot!

Csík az összecsukható és hajtható részeknél
Ez a jelenség előfordulhat a gyártás (vágás és varrás) és a szövetek összecsukása során. 
Hajtásnál felszíni hatások (pigmenteltérés) fordulhatnak elő, amin ha a fény átszűrődik azt 
a benyomást kelti (különösen a világos színeknél), hogy kosz csíkok vannak a felületén.

Hullámosság a varrásoknál
Ha a textíliát felfelé és lefelé gördíti a tengelyen, a szövet többet nyúlik a varrásnál, mint a 
varratok között. Az így keletkező szövet hullámokat okozhat. A hullámok kinyitott állapotban 
láthatók.

Varrási hibák
Ahogy a szövet tekeredik a tengelyen, maga a varrás feszültség hatása alatt van.
A fonal/cérna elszakadhat, ami csomópontokhoz vezet. Az egyenetlen fonalvastagságokat 
a szövetben fény vagy csomópontként érzékelik.

Tisztítás és ápolás

A termék tisztítása során óvja a szomszédos területeket a szennyezettségtől.
A termék vagy annak alkatrészei nem megfelelő tisztítási eljárásokkal megkarcolódhatnak, 
károsodhatnak.

Ne üzemeltesse az árnyékolókat karbantartás vagy tisztítás közben!

FIGYELEM
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!

Először az árnyékoló vásznáról távolítsa el a laza szennyeződést (pl. ráhullott faleveleket, 
port, stb.) puha szörű kézi kefe segítségével!

A fém alkatrészeket normál ph semleges tisztítószerrrel lehet tisztítani. Olyan törtőkendőt 
használjon, ami nem karcolja meg a felületet!  A gumi, szilikon és műanyag alkatrészeket 
folyamatosan tisztán és ápoltan kell tartani, mert a szennyeződésektől ezek 
kikeményedhetnek és sérüléshez vezethetnek!

A szilárd alkatrészek után az árnyékoló vásznának tisztítása következik. Bizonyos 
esetekben a piszokcsíkok vagy apró foltok száraz rongy segítségével is eltávolíthatók. 
Ügyeljen arra, hogy a túl erős súrlódás kemény kefével vagy szivaccsal 
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visszafordíthatatlanul károsíthatja a szövetet! Ezért csak óvatos, radírozó mozdulatokat 
alkalmazzon! 

Ne használjon magas nyomású mosót, súroló szivacsot, agresszív tisztítószereket és 
oldószereket! Ne használjon klór alapú tisztítószert a terméken vagy annak közelében!

Tisztítási megoldás: Adjunk langyos vízhez 5-10% semleges tisztítószert, habosítsuk fel 
szivacs segítségével, majd alkalmazzuk a habot a szennyeződésre. 15-20 perces kezelési 
idő után a vásznat tiszta vízzel alaposan öblítsük le. A szennyeződés mértékétől függően 
ismételje meg a folyamatot!

Hagyja a terméket megszáradni a levegőn. 
A rászáradt vízcseppek által okozott esetleges vízkőfoltok elkerülése érdekében a termék 
felületeit mikroszálas kendővel vagy pamut ronggyal törölje át.

Mosószer használata és a szövet impregnálása ellentétes irányban működik. A tisztítószer 
tiszta vízzel történő alapos öblítése hosszabb ideig tartja fenn a napellenző víztaszító 
képességét. Azonban minden tisztítási eljárás csökkenti a napellenző eredeti védelmi 
funkcióját! Utólagos impregnálással nem érheti el a napellenző új állapotát!

Karbantartás / szavatosság

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). 

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. 

Az árnyékoló tisztítása során keletkezett problémákra kártérítési igény nem érvényesíthető! 
A tisztítási eredmények függnek a szennyezettség mértékétől és az alkalmazott tisztítószer 
árnyékolóra gyakorolt hatásától. 

Az árnyékoló tisztítása használójának mindenkori kötelezettsége! A több éve nem tisztított 
felületeknél, csak nehezen, vagy már egyáltalán nem állítható vissza az eredeti állapot!

A tisztítás során ellenőrizze a kezelőszerveket, szerelési felületet a látható kopás és sérülés 
szempontjából (szemrevételezés)! Ellenőrizze a teherhordó elemeket (pl. konzolok, 
vezetőelemek) rögzítését! 
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A működtető elem vagy szövet, valamint a szerelési felület sérülése a termék 
károsodásához vezethet.
Bármilyen probléma észlelése esetén helyezze a készüléket üzemen kívül. Forduljon 
szakszervízhez!

Ne működtesse a javítást igénylő termékeket!

A terméket rendszeresen szakemberrel ellenőriztetni kell, a kopás és a sérülés jeleit 
keresve, fontos pl. az elektromos vezetékek ellenőrzése!

Pótlás / javítás

Szakszerűtlen javítás/leszerelés személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat. A javítást/
leszerelést kizárólag szakszerviz végezheti. 

A termék hosszú távú működésének biztosítása és a jóváhagyott szabványos állapot 
megtartása érdekében csak eredeti WAREMA pótalkatrészeket szabad használni. Szükség 
esetén forduljon a szakszervízhez.

Amennyiben az előbb leírtakra nem ügyelnek, az árnyékolók élettartama jelentősen 
csökkenhet és esetleges károkat okozhat az árnyékolókban és azok környezetében!
A nem rendeltetésszerű használatból eredő hibákra garanciát nem vállalunk!

Waremagyarország Kft.
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