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1 Bevezetés 

1.1 Biztonsági utasítások 

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

 

 

A figyelmeztetéseket az utasításban a követ-
kező piktogramok jelölik. 

 

� A használat előtt olvassa el gondosan az 
utasítást. 

� Az utasítást a termék végleges ártalmat-
lanításáig meg kell őrizni. 

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

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

 

1.2 Megjegyzések a célcsoporthoz és az 
utasítás használatához 

Célcsoport 
Az utasítás a terméket kezelő-, ápoló- és/vagy karbant-
artó személyeknek szól. 

Tartalom 
A jelen utasítás a használati utasítás része és erre a 
termékre vonatkozik. Az utasítás fontos üzemeltetési, 
ápolási és karbantartási utasításokat tartalmaz. A 
sodronyos és sínes megvezetésű, valamint hajtókaros és 
elektromotoros WAREMA zsalúziák és külső reluxák 
működtetését írja le. Ettől eltérő meghajtásos szerkezete-
ket, illetve különleges megoldásokat itt nem vettünk 
figyelembe. 

Megengedett tevékenységek 
A termék jelen utasításában leírt tevékenységeken kívül a 
terméken semmilyen változtatást, bővítést vagy 
átalakítást, illetve karbantartást nem szabad végezni a 
WAREMA cég írásos engedélye nélkül. 

 

1.3 A piktogramok és jelölések magyarázata 

A biztonsági utasítások és piktogramok a megfelelő szö-
vegrészekben találhatók. 

 

Pikto-
gram 

Alkalmazás/magyarázat 

 

VESZÉLY 

Olyan közvetlen veszélyre utal, amely kiküs-
zöbölésének elmulasztása esetén halált vagy 
súlyos sérüléseket okozhat. 

 

FIGYELMEZTETÉS 

Olyan lehetséges veszélyre utal, amely ki-
küszöbölésének elmulasztása esetén halált 
vagy súlyos sérüléseket okozhat. 

 

VIGYÁZAT 

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

 

Olvassa el a használati és karbantartási 
utasítást. 

)� Megjegyzés 

Az eljárásokra és a jelen utasítás tartalmára 
vonatkozó fontos információk. 

�� Tevékenység/munkafolyamat 
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1.4 Fontos biztonsági utasítások 

A felsorolt biztonsági utasítások és figyelmeztetések nem 
csak az Ön egészségének, hanem a termék védelmére is 
szolgálnak. Olvassa el figyelmesen a következő pon-
tokat. 

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

Általános előírások 

 

 
Nem megfelelő kezelés viharban a termék 
megrongálódását okozhatja! 

Az ajánlott szélerősségi határértékek (lásd 2. 
táblázat) túllépésekor a zsalúzia me-
grongálódhat. 

� A zsalúziákat húzza fel a felső véghelyze-
tig és helyezze üzemen kívül. 

 
 

 
Nem megfelelő kezelés télen a termék me-
grongálódását okozhatja! 

Különösen télen a termék ráfagyhat. Téli 
hőmérsékletnél húzza fel a terméket a vég-
helyzetig és helyezze üzemen kívül. 

Jegesedésnél a terméket nem szabad 
működtetni. A termékről mozgatásához 
távolítsa először el a havat és a jeget erről. A 
termék jegesedés alatti működésből szárma-
zó kárért nem vállalunk felelősséget. 

 
 

 
Életveszély helytelen szerelési helyszín 
kiválasztásáért! 

A biztonsági berendezések (pl. vészkijáratok 
vagy menekülési ajtók) előtti szerelése nem 
megengedett. 

 

 

 
Áramszünet a termék megrongálódását 
okozhatja! 

Az elektromotoros zsalúziák áram nélkül nem 
húzhatók fel. Szeles helyeken, ahol az áram 
gyakrabban szünetel, szükségáramforrásról 
vagy szükségvezérlésről kell gondoskodni. 

 

Működtetési utasítások 

 

 
Becsípődés veszélye és sérülésveszély! 

A felhúzás és leengedés során ne nyúljon bele 
a mozgó alkatrészekbe (pl. a felső sín és a 
lamellák közé). 

 
 

Figyelmetlenség a működtetés alatt a 
termék megrongálódását és anyagi kárt 
okozhat! 

A termék mozgástartományát szilárd és 
mozgó akadályoktól mentes állapotban kell 
tartani. 

 
 

A hibás állapotban történő működtetés a 
termék megrongálódását okozhatja! 

A zsalúziát csak akkor működtesse, ha műsz-
aki szempontból kifogástalan állapotban van. 
Ha a zsalúzia a szokásostól eltérő zajokat és 
viselkedést mutat, akkor a működtetést azo-
nnal meg kell szüntetni. Tájékoztassa a 
szakszervizt. 
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2 Termékinformációk 

2.1 Alkatrészek megnevezése 

 

Sínes megvezetés Sodronyos megvezetés 

 dd
20
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00

16
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 dd
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00
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1 

1 felső sín 4 vezetőbütyök 

2a vezetősín 5 vezetőzsinór 

2b feszítősodrony 6 felhúzószál 

3 lamella 7 alsó sín 
1. ábra: Áttekintés 
 

2.2 Műszaki adatok 

Az elektromos hajtás adatai 

 

Paraméter Érték 

Névleges forgatónyo-
maték 

6–20 Nm 

Fordulatok 26 fordulat/perc 

Hálózati feszültség 230 V AC 

Áramfelvétel 0,42–0,85 A 

Teljesítményfelvétel 95–190 W 

Motor védelmi osztálya IP 54 

Rövid ideig tartó üzem 
(S2) 

kb. 4 perc 

1. táblázat: Az elektromos hajtás adatai (áttekintés) 
 

2.3 Rendeltetésszerű használat 

A WAREMA zsalúziák és külső reluxák olyan árnyékoló 
berendezések, amelyeket csak rendeltetésszerűen 
szabad használni (pl. nyári hő, betekintés és vakítás elleni 
védelemként). A nem rendeltetésszerű használat jelentős 
veszélyeket okozhat. 

Az összes, kültéri használatra tervezett WAREMA 
zsalúzia 1,1 kN/m² szélterhelésre van méretezve 
(DIN 1055). Ez az irányelv a „Záródíszes és napellenzős 
szerkezetek szélterhelése behajtott állapotban - 5.1.1. 
pontban”1 szabályozza, hogy ezek a termékek minden 
különleges intézkedés nélkül hova szerelhetők fel. 

Ha a zsalúziákra tárgyakat akaszt rá, ez a termék meg-
hibásodását vagy lezuhanását okozza, és ezért nem me-
gengedett. 

A rendeltetésszerű használat alatt értjük a jelen utasítás 
figyelembevételét, valamint az ápolási és karbantartási 
feltételek betartását is. 

 
 
1 Kiadta a Bundesverband Rollladen + Sonnenschutz 

e.V. és az ITRS Industrieverband technische Textilien 
Rollladen Sonnenschutz e. V. 



Termékinformációk 

[B866435_6] - HU / 01.08.12 6. oldal 20 oldalból A műszaki változtatások jogát fenntartjuk. 

2.4 Szélerősségi határértékek 

A zsalúziáknál és külső reluxáknál ajánlott a szélerősségi 
határértékek (lásd 2. táblázat) beállítása a termék 
típusának megfelelően. A határértékek elérésekor a szer-
kezetet fel kell húzni. Ajánlott a szélérzékelők beállítása 
a legalacsonyabb értékre, pl. Beaufort 7, 13,5 m/s értékre. 

A 2. táblázat a köv. alapadatok esetében érvényes: 
� Lamellák homlokzattól való távolsága: d 100 mm 
� Lamellák anyagának vastagsága: t 0,4 mm 
� Szerkezet magassága: < 2400 mm 

 

M/s adatok 
(Beaufort 
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Szélesség  
1500 mm-ig 

13,5 – 17,4 
(7) 

13,5 – 17,4 
(7) 

13,5 – 17,4 
(7) 

13,5 – 17,4
(7) 

Szélesség  
2000 mm-ig 

13,5 – 17,4 
(7) 

10,5 – 13,4 
(6) 

13,5 – 17,4 
(7) 

10,5 – 13,4
(6) 

Szélesség  
2500 mm-ig 

13,5 – 17,4 
(7) 

10,5 – 13,4 
(6) 

10,5 – 13,4 
(6) 

10,5 – 13,4
(6) 

Szélesség  
3000 mm-ig 

13,5 – 17,4 
(7) 

10,5 – 13,4 
(6) 

10,5 – 13,4 
(6) 

10,5 – 13,4
(6) 

Szélesség  
4000 mm-ig 

10,5 – 13,4 
(6) 

7,5 – 10,4 
(5) 

10,5 – 13,4 
(6) 

7,5 – 10,4
(5) 

Szélesség  
5000 mm-ig 

10,5 – 13,4 
(6) 

7,5 – 10,4 
(5) 

10,5 – 13,4 
(6) 

7,5 – 10,4
(5) 

2. táblázat: Ajánlott szélerősségi határértékek 
 

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

1. Homlokzattól való távolság 
� > 100–300 mm: Értéket kel 1-gyel csökkenteni 
� > 300–500 mm: Értéket kel 2-vel csökkenteni 
� > 500 mm: A táblázat nem alkalmazható 
2. Anyag vastagsága 
� < 0,4 mm: Értéket kell 1-gyel csökkenteni 
3. Függ a magasságtól, sodronyos megvezetés 
� t 2400–4000 mm: Értéket kell 1-gyel csökkenteni 
� > 4000 mm: Értéket kell 2-vel csökkenteni 
4. Lamellák szélessége 
� > 150 mm: Értéket kell 1-gyel csökkenteni 
 

A zsalúziák felszerelt állapotban csak akkor teljesítik a 
megadott szélerősségi osztálynak megfelelő követel-
ményeket, ha 

� a tartók, rögzítők és vezetések az ajánlott számban 
vannak felszerelve. 

� a rögzítéskor figyelembe vették a gyártó utasításait a 
tiplikkel kapcsolatosan. 

 

A fára történő szerelésnél nem adható meg szélerősségi 
határérték ennek az építőanyagnak a változó 
tulajdonsága miatt. 

 

2.5 EK-megfelelősség 

Az EK-megfelelőség igazolt, a megfelelő EK-
megfelelőségi nyilatkozat (lásd a 9. fejezetet/17. oldalt) a 
termékspecifikus használati és karbantartási utasítás 
része. A jelen állapot megőrzésének és a veszélymentes 
üzemeltetés és karbantartás biztosításának érdekében a 
kezelőnek figyelembe kell vennie a használati és karbant-
artási utasítást! 

 

 

Név: WAREMA Renkhoff SE 
A megfelelőségi nyilatkozat éve: 2006 
Cím: Hans-Wilhelm-Renkhoff-Straße 2 

97828 Marktheidenfeld 
Németország 

Szabvány: DIN EN 136592 

Termék: zsalúziák/külső reluxák 

Rendeltetésszerű  
használat: 

kültéri felszereléshez 

Szélerősségi osztály: 03 
Zajkibocsátási szint: < 70dB (A)4 

 
 
2 A motoros működtetésű szerkezetek belső téri 

felszereléséhez a megfelelőség igazolt a 
DIN EN 60335-2-97 szabvány szerint. 

3 Szélerősségi osztály 0 megadása, mivel a a hatályos 
szabványokban leírt szabványossági vizsgálat nem 
végezhető el a vizsgálati jelentés mechanikai alkal-
matlansága miatt. A termék alkalmazható a fent 
említett szélerősségi értékekig (2. táblázat) a kivi-
teltől és a felszerelési helytől függően. 

4 A termék standard felszerelésénél a zajkibocsátási 
szint < 70 dB(A). Az érték eltérhet a felszereléstől 
függően. 
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3 Működtetés 
 

) MEGJEGYZÉS 

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

 

3.1 A hajtókaros hajtás működtetése 

Leengedés/felhúzás hajlított hajtókarral 

 

 

� A hajlított hajtókart 
forgassa az óramutató 
járásával me-
gegyező/ellentétes 
irányba! 

A zsalúzia bármilyen át-
meneti helyzetben 
leállítható. 

A teljes leengedés, ill. 
felhúzás előtt a hajtókar 
forgatását le kell lassítani. 

� Ne forgassa tovább, ha 
valamilyen ellenállást 
észlel. 

 

A lamellák forgatása hajtókarral 

 

 

� A hajtókart forgassa a 
kiválasztott irányba. A 
lamellák helyzete me-
gváltozik. 

Minden további forgatással 
a lamellák helyzete me-
gváltozik. 

Ha a hajtókart tovább for-
gassa, a zsalúzia a 
kiválasztott irányba mozog. 

 

3.2 A zsalúziahajtás működtetése 

 

) MEGJEGYZÉS 

A hideg évszakokban a fagy miatt a nem megfelelő 
beszerelés és épületi helyzet hibás működtetést 
vagy akár kárt okozhat. Ennek az az oka, hogy a 
terméket harmat, eső vagy hó terhelheti. Mindezek 
alacsony hőmérsékletnél megfagyhatnak. 

Itt egy fizikai folyamatról van szó, amelyet a gyártó 
nem befolyásolhat. Akadályfelismeréssel felszerelt 
zsalúziahajtások sem nyújtanak teljes védelmet. 
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Leengedés zsalúzia nyomógomb-
bal/zsalúziakapcsolóval 

 

 

� A „LE” gombot nyomja 
meg és adott esetben 
tartsa meg. 

vagy 

� A kapcsolót forgassa 
jobbra, adott esetben 
tartsa meg. 

 

A zsalúzia bármilyen át-
meneti helyzetben 
leállítható: 

� A „LE” gombot engedje 
el, ill. nyomja meg a 
„Leállítás” gombot. 

vagy 

� A kapcsolót engedje 
el/adott esetben 
fordítsa vissza. 

A hajtás automatikusan 
leáll az alsó véghelyzet-
ben. 

 

A lamellák forgatása zsalúzia nyomógomb-
bal/zsalúziakapcsolóval 

 

 

A lamellák helyzetének 
megváltoztatása: 

� A „LE” vagy „FEL” 
gombot nyomja meg 
röviden. 

vagy 

� A kapcsolót forgassa 
egy kicsit jobbra vagy 
balra. 

A gomb további rövid 
működtetésével a lamella 
helyzete megváltozik. 

Ha a kezelőelemet túl 
sokáig működteti, a 
zsalúzia a kiválasztott 
irányba megy. 

 

Felhúzás zsalúzia nyomógomb-
bal/zsalúziakapcsolóval 

 

 

� A „FEL” gombot 
nyomja meg és adott 
esetben tartsa meg. 

vagy 

� A kapcsolót forgassa 
balra és adott esetben 
tartsa meg. 

 

A zsalúzia bármilyen át-
meneti helyzetben 
leállítható: 

� A „FEL” gombot en-
gedje el, ill. nyomja 
meg a „Leállítás” 
gombot. 

vagy 

� A kapcsolót engedje 
el/adott esetben 
fordítsa vissza. 

A hajtás automatikusan 
leáll a felső véghelyzet-
ben. 
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3.3 Működtetés központi vezérléssel 

 

 

VIGYÁZAT 

A külső vezérlés működésének megszűnése a 
termék megrongálódását okozhatja. A 
vezérlés működése megszűnhet szélsőséges 
viszonyok mellett (pl. áramszünet vagy hibák). 

� Ha otthonától távol van, a külső vezérlést 
állítsa át kézi működtetésre. 

 
 

) MEGJEGYZÉS 

� A központi vezérlést úgy állítsa be, hogy a 
motort ne üzemeltesse folyamatosan. Az al-
kalmazott motorok nem üzemeltethetők foly-
amatosan. Az integrált hővédelem lekapcsolja 
a motort kb. 4 perc után. A termék kb. 10-15 
perc után ismét üzemkész. 

� A működtetésre vonatkozó információkat lásd 
a külön utasításban. 

 
 

 

� A balkon vagy a terasz 
használatakor kapcsol-
ja ki az automatikát, 
amennyiben a termék 
az egyetlen bejárat 
előtt van felszerelve. 
Különben kizárhatja 
magát. 

 

3.4 Hibás viselkedés 

Működtetés viharban 

 

 

� A megengedett 
szélerősségi érték (lásd 
2. táblázat) túllépése 
esetén húzza fel a 
zsalúziát. 

 

)�MEGJEGYZÉS 

Szeles helyeken, ahol az áram gyakrabban szüne-
tel, szükségáramforrás ajánlott. 

 

Működtetés hideg időben/télen 

 

VIGYÁZAT 

Az erőltetett működtetés a termék me-
grongálódását okozhatja! Különösen télen a 
zsalúzia ráfagyhat. 

� Téli hőmérsékletnél húzza fel a zsalúziát és 
állítsa az automatikát kézi működtetésre. 

� A zsalúziát a működtetés előtt hagyja me-
golvadni. 

 
 

 

� Ne működtesse a ráfa-
gyott zsalúziát! 

� Télen az automatikát 
kapcsolja le! 

 

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!
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Általános működtetés 

 

 

� A zsalúziát ne tolja fel, 
ez működési zavarokat 
okozhat. 

 

� Meghibásodás esetén 
azonnal hagyja abba a 
működtetést és ér-
tesítse a szakszervizt. 
Tájékoztassa a 
szakszervizt. 

 

A kezelőelemekhez való hozzáférés 

 

 

� Ne engedje, hogy gye-
rekek játsszanak a 
zsalúzia kezelőelemeivel, 
mint pl. távirányítóval 
vagy a kapcsolóval. 

� Tartsa távol a gye-
rekektől a távirányítót! 

 

Az alsó sín optimális helyzete sodronyos megveze-
tésnél 

 

)�MEGJEGYZÉS 

A lamellaköteget a szél a homlokzathoz csaphatja, 
ha nem ügyel rá. 

 

� A zsalúziát mindig teljesen húzza fel vagy engedje 
le. 

 

Mozgástartomány: Zúzódás, becsípődés és behúzás 
veszélye! 

 

 

� Ne nyúljon a mozgó alka-
trészek közé a leenge-
déskor és felhúzáskor, 
mert az alsó sín és más 
alkatrészek között 
zúzódás vagy becs-
ípődés veszélye áll fenn. 

� Senki ne tartózkodjon a 
zsalúzia közelében a 
termék mozgása közben! 

Az elektromos vezérléses 
termékek bármikor és min-
den jelzés nélkül mozgásba 
kerülhetnek. Gondoskodjon 
arról, hogy itt ne lépjen fel 
veszélyhelyzet. 

 

� A zsalúzia mozgástar-
tományában ne legy-
enek soha akadályok! 

� Ha ráhajt egy akadályra, 
a zsalúziát először fel 
kell húzni az akadály el-
távolítása előtt. 

� Senki ne tartózkodjon a 
zsalúzia közelében a 
termék mozgása köz-
ben! 

Az elektromos vezérléses 
termékek bármikor és min-
den jelzés nélkül mozgásba 
kerülhetnek. Gondoskodjon 
arról, hogy itt ne lépjen fel 
veszélyhelyzet. 
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4 Ápolás és karbantartás 

Általános ápolási és karbantartási utasítások 
A termék zavarmentes üzemeltetésének és hosszú 
élettartamának biztosításához döntő jelentőséggel bír a 
szakszerű, rendszeres ápolás és karbantartás, valamint 
csak eredeti pótalkatrészek használata. 

 

) MEGJEGYZÉS 

A karbantartási és tisztítási munkák ideje alatt, pl. 
ablaktisztításkor, ne mozgassa a közvetlen közel-
ben lévő terméket. 

A felügyelt, előkapcsolt reteszelő berendezésnek 
bármely működtetést meg kell akadályoznia. 

 
 

 
FIGYELMEZTETÉS 

A termék látótéren kívüli működtetése 
sérülést és a termék megrongálódását 
okozhatja. 

� A terméket biztosított állapotban 
feszültségmentesítse! 

� Ne működtesse a terméket kar-
bantartási vagy tisztítási munkála-
tok során! 

� A terméket kapcsolja le az automa-
tikáról és/vagy szakítsa meg az 
áramellátást. 

 
 

 

VESZÉLY 

Sérülés- és zuhanásveszély! 

� Ne támasszon a terméknek mászási 
segédeszközöket. 

� A mászási segédeszközöket biztonságosan 
kell felállítani, jól ki kell támasztani. 

 
 

 
 

VIGYÁZAT 

A lamellák élei sérülést okozhatnak! 

� Ne nyúljon át a peremezetlen lamellákon! 

� Ne érintse meg a lamellák éleit! 
 
 

4.1 Ápolási utasítások 

 

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

A napellenző üzembevétele után néhány 
évvel végzett első tisztítással nem érhető el a 
vászon kezdeti állapota. 

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

 
 

VIGYÁZAT 

Szakszerűtlen tisztítás a termék me-
grongálódását okozhatja! 

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

� Korrózióveszély! A terméken vagy a termék 
közelében ne használjon klórt tartalmazó tis-
ztítószert. 

� Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz a felső 
sínbe. Víz működési zavarokat és rövidzárla-
tot okozhat! 

� Ne kapaszkodjon a termékbe vagy a termék 
alkatrészeibe, ill. ne ráncigálja őket! 

� A lamellákat ne hajlítsa! 
 

� Ellenőrizze a termék működését. A teljes mozgástar-
tományban figyelje a termékeket, és fordítson figyel-
met szokatlan viselkedésre, illetve zajra. 

 

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. 
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� Rendszeresen tisztítsa a terméket (lásd a „Tisztítási 
eljárás” táblázatot). Ehhez engedje le a zsalúziát. 

 

Tisztítási eljárás 

 

A felületet tisztítsa megfelelő tisztítószerrel. 

 

Szennyeződést vagy más idegen anyagokat 
távolítsa el a termékről. 

 

� A vezetőprofilt (újépítésű ráépíthető zsalúziáknál 
vagy hőszigetelési rendszerbe integrált 
zsalúziáknál) és a fényzáró peremet (az A5-nél) 
műanyag síkosító szerrel tisztítsa. 

� A kezelőelemeket, a felhúzószálat és az üt-
közésgátlót ellenőrizze látható kopásra  
és meghibásodásra. 

� A szerelési alapfelületet ellenőrizze meghibásodás-
ra. 

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

� A meghibásodásokat a szakszerviznek idejében el 
kell hárítania. 

4.2 Karbantartási utasítások 

 

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

Minden inspekciós és karbantartási munkát 
csak szakszerviz végezhet. Ajánlott egy 
karbantartási szerződés megkötése a 
szakszervizzel. 

A WAREMA nem vállal szavatosságot a 
szakszerűtlen vagy nem évente végrehajtott 
karbantartás esetén. 

 
 

 
VESZÉLY 

Nem rendszeresen végzett karbantartás 
sérülést okozhat. 

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

� A javításra szoruló termékeket nem 
szabad működtetni. Ilyen esetben a 
termékeket húzza fel a felső véghelyzetig 
és helyezze üzemen kívül. 

 
 

 
VESZÉLY 

Áramütés! 

Az elektromos alkatrészek inspekciója és 
karbantartása során a záródást biztosított 
állapotban feszültségmentesíteni kell. 

 

� A terméket ellenőrizze látható kopásra, a motorkábelt 
meghibásodásra és szilárd rögzítésre (pl. ellenőrizze 
a csavarokat szilárd rögzítésre). 

� Ellenőrizze a zsalúzia működését és a lekapcsolási 
pontokat. 

� A felhúzószálat, az ütközésgátlót és a sodronyt el-
lenőrizze látható kopásra és meghibásodásra. 

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

� Távirányítóval működtetett berendezéseknél ki kell 
cserélni az elemet. 

� A felhasználó figyelmét hívja fel a működtetés során 
fennálló veszélyhelyzetekre (pl. jegesedés)! 
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VESZÉLY 

Fagyásveszély esetén helytelen kezelés miatt 
működési problémák léphetnek fel vagy a 
termék megrongálódhat! A megadott 
hőmérséklet alatt (+ 3 °C) a zsalúzia ráfa-
gyhat. 

� Ne működtesse a ráfagyott zsalúziákat! 

� Kerülje a ráfagyott zsalúzia erőltetett 
működtetést! A zsalúziák meghibásodhat-
nak. 

� Téli hőmérsékletnél húzza fel a zsalúziákat 
a felső véghelyzetig és helyezze üzemen 
kívül. 

� Ajánlott egy fagyérzékelő alkalmazása. 
 
 

 dd
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2. ábra: A matrica felragasztása 
 

5 Szavatosság 

A szavatossági igényeket illetően a törvényben megadott 
elévülési határidő érvényes. Ennek a feltétele a rendszeres 
karbantartás. Nem vállalunk szavatosságot kopóalkat-
részekért és olyan optikai módosításokért, amelyek a műs-
zaki színvonal biztosításának ellenére, fellépnek (pl. 
felületek kifakulása az UV-sugarak miatt). 

 

Kopóalkatrészek 

� hajtómű 

� hajtókar, hajtórúd 

� csapágy 

� felhúzószál 

� vezetőzsinór 
 
 

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.)
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6 Pótalkatrészek/javítás 
 

 
VIGYÁZAT 

Szakszerűtlen leszerelés személyi sérülést 
vagy anyagi kárt okozhat. 

� A javítást csak szakszerviz végezheti! 
 

A termék tartós működéséhez és a megengedett sorozat 
megőrzéséhez, csak eredeti WAREMA pótalkatrészeket 
szabad használni. Szükség esetén forduljon a szakszervi-
zhez. 

7 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 értel-
mében. A leszerelés és a visszaszerelés előtt kérje a 
hiányzó dokumentációt a gyártótól. 

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

 

Ártalmatlanítási eljárás 

 

Az így megjelölt alkatrészeket nem szabad a 
háztartási szemétbe dobni. 
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8 Hibaelhárítás 
 

 
VIGYÁZAT 

Szakszerűtlen hibaelhárítás személyi sérülést 
vagy anyagi kárt okozhat! 

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

� Egyéb hibákat a szakszerviznek vagy 
villanyszerelőnek kell elvégeznie. 

 
 

Hiba Lehetséges okok Elhárítás 
A motor nem működik. � A motor hibás. A motort ki kell cserélni (csak a

szakszerviz végezheti). 

� A motort a helyszínen helytelenül 
kötötték be. 

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

� A motor hővédelmi kapcsolója kioldott. Várjon 10–15 percet, majd ismét próbál-
ja meg. 

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

� A forgatónyomaték kikapcsolja a mo-
tort felfelé irányban, mivel túllépte a 
megengedett határértéket (csak opcio-
nális kikapcsoló egységnél, mely spe-
ciális alsó sínnel rendelkezik az 
azonos síkban levő takarólemez 
záráshoz, ill. a jegesedés elleni kom-
fortkikapcsolónál). 

Rövid lefelé működtető parancsot adjon;
ha az árnyékoló lefelé mozog, a beren-
dezést állítsa le és ellenőrizze, hogy a
mozgatási szakasz blokkolt-e; ha igen,
akkor szűntesse meg a blokkolás okát
és ismét adja a lefelé működtető para-
ncsot. 

Ha a motor ismét leáll, a motort tanítsa
újra be az árnyékolón (csak szakszerviz
végezheti). 

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

Az alsó sín nem fut a véghelyzetbe. � A motor lekapcsolási helyzetei hely-
telenek. 

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

� Szennyeződés van a vezetősíneken. A szennyeződést távolítsa el. 

A lamellák állíthatók, azonban a
zsalúzia nem húzható fel. 

� A felhúzószál elszakadt. A felhúzószálat ki kell cserélni (csak a
szakszerviz végezheti). 

A zsalúzia nem egyenletesen
mozog felfelé és lefelé. 

� A felhúzószál elszakadt. A felhúzószálat ki kell cserélni (csak a
szakszerviz végezheti). 

� A vezetés közelében blokkol. Az árnyékolót húzza fel, majd ismét
engedje le (vagy fordított sorrendben). 

� A vezetőzsinór közelében blokkol. Ha a zavar ismét fellép: A zsalúziát tel-
jesen húzza fel, és tájékoztassa a
szakszervizt. 
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Hiba Lehetséges okok Elhárítás 
A hajlított hajtókar nem forog, vagy
csak nehezen forog. 

� A hajtómű blokkolt vagy hibás. A hajtóművet ki kell cserélni (csak a
szakszerviz végezheti). 

� A hajtókar vagy a gömbcsukló hibás. A gömbcsuklót ki kell cserélni (csak a
szakszerviz végezheti). 

� A meghajtó hatlap nincs egyvonalban. A furatot után kell dolgozni (csak a
szakszerviz által). 

� A meghajtó hatlap túl rövid a meg-
hajtáshoz. 

Új gömbcsuklót kell beépíteni (csak a
szakszerviz végezheti). 

Az alsó sín a feszítősodrony tartón
van. 

� A feszítősodrony tartót túl magasra 
szerelte. 

A feszítősodrony tartó helyzetét korrigál-
ja (csak szakszerviz végezheti). 

A kuplungolt szerkezet nem reagál
vagy csak késleltetve reagál. 

� Hiányzik a forgatótengely kuplungja. A kuplungcsövet tolja rá a meghajtó
szerkezet forgatótengelyére és húzza
meg a reteszelő csavart (csak a
szakszerviz végezheti). 

� A reteszelő csavar a kuplungcsőhöz 
laza. 

A reteszelő csavart meg kell húzni (csak
a szakszerviz végezheti). 

3. táblázat: Lehetséges hibák áttekintése 
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9 EK-megfelelőségi nyilatkozat 
 

EK-megfelelőségi nyilatkozat
 
    

Termék:  

 WAREMA zsalúziák/külső reluxák

Típus: C/E 60/80 A2/A6  (TLT/AS) 
C/E 60/80/100/150 AF A6 (TLT/AS)  
C/E 50/60/80/100/150 AF (TLT/AS)  
C/E 73/90/93 A6  (TLT/AS)  
C/E 90 A5   (TLT/AS)  
C/E 50 A1/A2   (TLT)  
 
érvényes az újépítésű ráépíthető zsalúziák alkalmazásánál is 
érvényes hőszigetelési rendszerbe integrált zsalúziák alkalmazásánál is 
érvényes horizontíves zsalúziák alkalmazásánál is  
érvényes a vezetősínre történő felső sínes szerelésnél is  
érvényes a vezetősínre/vezetősínek közötti takarólemezes szerelésnél 

Alkalmazási cél: Kültéri árnyékoló

megfelel az építési termékekről szóló 89/106/EGK irányelvnek, valamint a motoros hajtással felszerelt 
termékeknél a 2006/42/EK gépirányelv rendelkezéseinek. 
 
Különösen a következő harmonizált szabványokat alkalmazták:

 
DIN EN 13659 Redőnyök. Teljesítőképességi követelmények a biztonság figyelembevételével.

A motoros hajtásnál még a következőt alkalmazták:

DIN EN 60335-2-97 Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 2-97. rész: 
Redőnyök, napellenzők, zsalúziák és hasonló berendezések hajtásainak követel-
ményei. 

A 2006/95/EK kisfeszültségre vonatkozó irányelv védelmi célkitűzéseinek betartását a 2006/42/EK irányelv I. 
függelék 1.5.1. pontja szerint biztosították. 
 
A műszaki dokumentáció összeállításáért felelős személy: Ralf Simon, a címhez lásd a gyártót. 
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