
1.  Przeznaczenie

 UWAGA!!! Niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla użytkownika rolety, należy się z nią zapoznać przed pierwszym 
uruchomieniem rolety. Zawiera ona niezbędne informacje, gwarantujące bezpieczne użytkowanie i właściwą konserwację 
rolety. Instrukcję należy zachować przez cały okres użytkowania rolety. W przypadku sprzedaży rolety należy wraz z nią 
przekazać niniejszą instrukcję.

 
 Roleta (żaluzja zwijana) INTRAX jest przeznaczona do zabudowy otworu okiennego  w ścianach zewnętrznych i wewnętrz-

nych budynków, stosowana zarówno w obiektach będących w trakcie budowy, jak i w już istniejących. Profile roletowe 
wykonane są z wysokogatunkowej blachy aluminiowej. Blacha ta posiada dwuwarstwowe powłoki lakiernicze w systemie 
PUR-PA, charakteryzujące się podwyższoną odpornością na ścieranie i działanie czynników atmosferycznych. Dzięki 
piance wypełniającej profile, odznacza się ona dobrą izolacyjnością termiczną i dźwiękową. Jednym z rozwiązań jest 
możliwość zastosowania moskitiery, zabudowanej w skrzynce roletowej. Zintegrowany system zapewnia niezależną 
prace rolety i siatki przeciwinsektowej. 

2.  Użytkowanie i obsługa

 Roleta i jej elementy składowe została tak zaprojektowana, aby żadna jej część nie została trwale odkształcona podczas 
normalnego użytkowania.

 Podczas użytkowania rolety należy zwrócić uwagę na następujące zalecenia, których nieprzestrzeganie może doprowa-
dzić do uszkodzenia rolety: 

 •  użytkowanie niniejszej rolety dozwolone jest wyłącznie w temperaturze otoczenia pomiędzy
  - 25°C a + 65°C 
 • rolety z napędem elektromechanicznym mogą być używane tylko do pracy w ruchu przerywanym. Ciągła praca rolety 

nie może przekroczyć 4 minut,
 • roleta może być stosowana maksymalnie do 50 cykli otwarć i zamknięć na dobę, 
 • podczas zamykania rolety należy upewnić się, że na drodze ruchu pancerza nie znajdują się żadne osoby lub przed-

mioty,
 • należy oczyścić pancerz z drobnych zanieczyszczeń, które mogą uszkodzić lakierowaną powłokę kurtyny podczas 

zwijania, · nie należy otwierać rolety w przypadku mocnego oblodzenia kurtyny,
 • nie należy dokonywać własnoręcznych napraw i modyfikacji w mechanizmach i konstrukcji rolety, w przypadku 

nieprawidłowego działania rolety należy bezzwłocznie skontaktować się z producentem. Czynności takie jak wymiana 
elementów rolety bądź jakiekolwiek zmiany w jej budowie może wykonywać jedynie uprawniony instalator,

 • w przypadku awarii systemu zawieszenia rolety należy doprowadzić kurtynę do stanu spoczynku i utrzymać bezpiecz-
nie w tym położeniu do momentu przybycia ekipy serwisowej. 
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