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  ROLOVACÍ GARÁŽOVÁ VRATA 
 

 

1.  OVLÁDÁNÍ 
 

POPIS OVLÁDÁNÍ POMOCÍ ELEKTROMOTORU: 
 

Stahování a navíjení je možné provést pomocí elektrického pohonu vypínačem nebo dálkovým ovládačem V tomto případě 

je nutný motor a přijímač. V případě výpadku proudu slouží k vytahování a stahování nouzová havarijní klika- nesmí se 

používat k běžnému otevírání  a zavíráni. Zvlášť nebezpečné je otáčet klikou nouzového otevírání v době, kdy je pohon pod 

napětím. Může dojít k poškození pohonu. 

  Vrata nechte vždy dojet do koncových poloh, nezastavujte v mezipolohách, může dojít k poškození motoru. 
 

2. ÚDRŽBA 
 

 
K čištění a péči stačí čistá voda. Při silnějším znečištění lze použít teplou vodu s neutrálním nedrhnoucím čisticím prostředkem 

(prostředek na mytí nádobí, hodnota PH7). Pro zachování vlastností povrchu je nutné pravidelné čištění nejméně jednou za 3 

měsíce (vnější strana vrat, těsnění). Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, jako organická ředidla, rozpouštědla, čisticí písky, 

čisticí pasty, vyvíječe páry a silné alkalické čisticí prostředky. Vodící lišty a těsnění koncové lamely doporučujeme ošetřovat 

silikonovým olejem. 

 

UPOZORNĚNÍ: 
 

Dbejte na opatrné čištění lamel, aby nedošlo k jejich promáčknutí nebo jinému poškození. 

Chraňte výrobek před znečištěním při stavebních úpravách a při malování. 

Chraňte výrobek před agresivními a leptajícími prostředky, například před reakcemi s ledkem z malty, kyselinami, louhy, 

posypovou solí, agresivně působícími nátěrovými hmotami nebo těsnicími materiály. 
 

Nejrůznější vlivy okolního prostředí (kyseliny, posypová sůl, poškození laku) mohou vyvolat nutnost dalších ochranných 

nátěrů. 

 

3. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
 

 
 S výrobkem nemanipulujte násilně, pokud v jeho pohybu brání nějaká překážka. 

 

 Nevěšte na výrobek (zejména na ovládací mechanismy) žádné předměty. 
 

 Zabraňte mechanickému namáhání a poškození výrobku. 
 

 Prostor pohybu vrat udržujte vždy volný. Zajistěte, aby se během obsluhy vrat v prostoru pohybu vrat nezdržovaly žádné 

osoby, zvláště děti a nenacházely žádné předměty. 

 Neměňte nebo neodstraňujte žádné konstrukční díly. Mohli byste tak vyřadit z činnosti důležité bezpečnostní 

konstrukční díly. 

 Zajistěte dostatečný odtok vody a ventilaci (vysychání) ve spodní části vodicích kolejnic. 
 

 
U VÝROBKŮ S MOTORICKÝM POHONEM: 

 

 Pro nastavení elektrického ovládání výrobku se řiďte návodem k tomuto zařízení dodaným dodavatelem. 
 

 Nedovolte dětem hrát si s ovládacím zařízením. Dálkové ovládání udržujte mimo dosah dětí. 
 

 Prověřujte instalaci pro určení opotřebení nebo poškození přívodů. 
 

 Pro kontrolu nebo údržbu elektrických částí musí být výrobek odpojen spolehlivým způsobem od dodávky energie. 
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