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Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük, hogy a Schlott erer minőségi termékét választo� a. Termékeinket 
a legnagyobb gonddal fejlesztjük és gyártjuk, hogy a lehető legmagasabb 
minőséget és kezelési kényelmet nyújthassuk vásárlóinknak. 

Kérjük, hogy termékeink beüzemelése elő�  olvassa el ezt a használa�  és 
karbantartási utasítást, és tartsa be a biztonsági előírásokat. Így elkerülhe�  a 
szakszerűtlen használatból eredő veszélyeket és károkat. 

Szükség esetén forduljon szakkereskedőjéhez.  

Köszönjük bizalmát. Meggyőződésünk, hogy örömét fogja lelni az Ön által 
választo�  Schlott erer termékben. 

Üdvözle� el: 

A Schlott erer csapata 

SCHLOTTERER 
Irányítot fény és árnyék.
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1. Bevezetés 
Kérjük, őrizze meg ezt a 

használati és karbantartási 
utasítást, illetve a termék 
eladása esetén adja át a 

vevőnek. 

A használati és karbantartási 
utasítás fontos információkat 

tartalmaz a termék 
karbantartására, ápolására és 

használatára vonatkozóan. 

Szimbólumok és színek 

FONTOS INFORMÁCIÓ! 

SÁRGA: Közvetlen veszély vagy súlyos személyi sérülés veszélye! 

Elvégzendő tevékenység / utasítás szimbóluma. 

Az első használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót. Emberek és 
állatok biztonsága érdekében mindig tartsa be a biztonsági előírásokat. A használati 
és karbantartási utasításban foglaltak be nem tartása esetén a termék használata 
során személyi sérülés és anyagi kár keletkezhet. A használati és karbantartási 
utasításban foglaltak be nem tartása esetén a gyártó nem vonható felelősségre. 

Ezt a terméket a redőny és árnyékolástechnikai szakemberek szállították ki és 
szerelték be Önnek. A terméket csak képzett szakember javíthatja, szerelheti, 
vagy távolíthatja el. Ne végezzen semmilyen módosítást a terméken, mivel annak 
biztonságos működése így a továbbiakban nem garantálható. 

Ez a használati és karbantartási utasítás fontos információkat tartalmaz a termék 
működésével és karbantartásával kapcsolatban. Ismerteti a hevederes, karos és 
motoros hajtású redőnyök kezelését. Az ezektől eltérő hajtású vagy különleges 
megoldásokat igénylő redőnyökre vonatkozó leírásokat az útmutató nem 
tartalmaz. 

1.1 Biztonsági előírások 

Az előírások be nem tartása személyi sérülést vagy más anyagi kárt okozhat, illetve a 
termék sérüléséhez vezethet. 

A terméket csak műszakilag kifogástalan állapotban, rendeltetésszerűen, 
biztonságtudatosan és a veszélyek ismeretében, a használati és karbantartási 
utasításban foglaltak betartása mellett szabad használni. A biztonságot negatívan 
befolyásoló működési zavarokat azonnal el kell hárítani. 

1.2 Rendeltetésszerű használat 

Az Ön által vásárolt fel- és lehúzható, ablakra vagy ajtóra szerelhető termék a 
belátás, napfény illetve hő elleni védelmet szolgálja. Emellett zajszigetelő hatással 
bír, növeli a biztonsági szintet és védi a homlokzatot. Az ettől eltérő használat nem 
rendeltetésszerű használatnak minősül. A terméket csak rendeltetésszerűen szabad 
használni. 
Redőnyeink az építési termékekről szóló 305/2011/EU rendelet minden idevonatkozó 
előírásának megfelelnek. 
A leeresztett redőny nem jelent védelmet az ablakból való kizuhanás ellen! 
A termék nem használható más célra emelő- vagy húzóeszközként. A redőnyre 
tilos egyéb nehezékeket akasztani, mert az meghibásodáshoz vezethet. A hibás, 
sérült termékeket azonnal ki kell cseréltetni a szakkereskedővel. 

A Schlotterer Sonnenschutz Systeme GmbH nem vállal felelősséget a nem 
rendeltetésszerű használatból eredő károkért. 
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Paraméter ELERO RolTop M 
(tengely 60)

GEIGER Solidline 
Air SOMFY RS100 io

M6 M10 M20 M30 10 20 30 6 10 15 20

Kiszabott feszültség  
[V] 1~230 1~230 1~230

Kiszabott frekvencia  
[Hz] 50 50 50

Kiszabott forgatónyomaték 
[Nm] 6 10 20 30 10 20 30 6 10 15 20

Kiszabott fordulatszám  
[U / perc] 14 16 normális: 17 (12 bis 17)  

lassan: 8 (6 bis 10)

Kiszabott villamos áram [A] 0,52 0,6 0,9 0,9 0,47 0,63 0,8 0,3 0,4 0,65 0,8

Kiszabott áramfelvétel  
[W] 118 140 200 200 105 140 180 40 55 80 100

Védettségi fok [IP] 44 44 44

Üzemidő S2  
[perc] 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4

Elemszélesség max. 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000

Páncél 37/8-as  
aluprofilból 6 6 5 4 3 3 2 1 0

Páncél 52/14-es  
aluprofilból 6 6 6 6 6 5 4 4 3

Páncél 32/8-as  
aluprofilból 6 6 6 5 4 3 3 2 1

Páncél 37/8-as  
pvc profilból 4 3 2 1 0 0 0 0 0

Páncél 52/14-as  
pvc profilból 6 5 4 3 2 2 1 0 0

Elemszélesség max. 1000 1250 1500 1750 2000

Páncél 37/8-as  
aluprofilból 6 6 5 4 3

Páncél 32/8-as  
aluprofilból 6 6 6 5 4

Páncél 37/8-as  
pvc profilból 4 2 1

Osztályok 0 1 2 3 4 5 6

Névleges tesztnyomás 
p (N / m²) < 50 50 70 100 170 270 400

Biztonsági tesztnyomás 
1,5 p (N / m²) < 75 75 100 150 250 400 600

Szélellenállási osztály 
EN 13659 szerint: 2009 

Külső lezárás 
- teljesítményi 
és biztonsági 

követelmények 
Nútmélység 25 mm 

Szélellenállási osztály 
EN 13659 szerint: 2009 

Külső lezárás 
- teljesítményi 
és biztonsági 

követelmények (KF45V 
esetén) 

Szélellenállási osztály 
EN 13659 szerint: 2009 

Termékeink műszaki 
adatait megtalálja 

az aktuális 
termékkatalógusunkban a 

szakkereskedőjénél.

2. Termékinformációk 2.1 Motoros hajtású termékek adatai 

2.2 Zajkibocsátás 
A redőny zajszíntje 70dB(A) alatt van. 

2.3 Szél határértékek 
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A zárt redőny nyitott ablak 
esetén nem képes minden 
szélnyomásnak ellenállni.  
A megadott szélosztályok 

csak zárt ablak esetén 
érvényesek. 

Ügyeljen rá, hogy a 
redőny mozgásterébe 

ne kerüljenek mozgását 
akadályozó tárgyak. 

Haz az erkélyen vagy 
teraszon tartózkodik, 

kapcsolja ki az automatikát. 
Így megakadályozza, hogy 

kizárja magát. 

3. Általános biztonsági 
előírások 

Megjegyzés 

Túlmelegedéstől való 
védelem ! 

3.1 A kezelőelemek hozzáférhetőségének korlátozása 
A redőnyöket csak olyan személyek irányíthatják, akiket a szakemberek 
megfelelően tájékoztattak. Kifejezetten korlátozni kell azon személyek hozzáférését, 
akik a helytelen használat miatti veszélyeket nem tudják megfelelően felmérni. 
Ne engedje, hogy a gyerekek a kezelőelemekkel játsszanak!  
A távirányító gyermekektől távol tartandó. 

3.2 Kezelés vihar esetén 
Erősebb szél esetén csukja be az ablakokat. Gondoskodjon róla, hogy az Ön 
távollétében se keletkezhessen kereszthuzat. Vihar estén a redőny legyen vagy 
zárva (teljesen leengedve)  vagy nyitva (teljesen felhúzva). 

3.3 Kezelés hőség esetén 
Magas hőhatás (> 30°) esetén nyitott és zárt redőny mellett is hőtorlódás alakulhat ki. 

Javasoljuk, hogy ilyenkor ne húzza le teljesen a redőnyt, a fénybeeresztő- és 
szellőzőnyílások legyenek nyitva, hogy a redőny mögötti légmozgás ezzel biztosított 
legyen. Műanyag redőnypáncél esetén ez az esetleges deformálódásokat is 
megelőzi. 

3.4 Kezelés fagy esetén 
Fagyos, hideg időben a redőny befagyhat. Ha a redőny befagyott, ne próbálja erővel 
mozgatni, ne húzza fel, illetve ne eressze le! 
Megjegyzés: Miután a jég elolvadt a redőny ismét mozgatható lesz. 

3.5 A redőny mozgási területe 
A redőny mozgását tilos akadályozni!

3.6 Helytelen használat 
Soha ne tolja fel a redőnyt, mert ez működési zavarokat okozhat! 

3.7 Nem rendeltetésszerű használat 
A terméket ne terhelje pótsúllyal! 

3.8 Automata redőnyök erkély- és teraszajtók előtt 
Ha erkélye vagy terasza egyetlen ajtaja elé automata redőny van felszerelve, akkor 
kizárhatja magát! 

3.9 Kezelés télen 
Ha a befagyás veszélye fennáll, kapcsolja ki az automatikát. 
Kivételek: Túlterhelés elleni védelemmel, illetve akadályfelismeréssel ellátott 
redőnymeghajtások. 
Akadályfelismerés nélküli motor:  
A hóval vagy jéggel borított redőnypáncélt ne engedje fel teljesen. 

3.10 A motor üzemideje 
A motorok NEM alkalmasak folyamatos üzemeltetésre. Az integrált hővédelem kb. 
4 perc elteltével kikapcsolja a motort. Kb. 10-15 perc múlva a termék újra üzemkész 
lesz. 
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Kerülje a heveder 
mindennemű hirtelen 

mozgatását. 

Karos hajtás esetén a 
kart ne feszítse ki túl nagy 

szögben, mert gyorsan 
elkopik, illetve  a redőny 

mozgása nehezkessé válik. 

4. Kezelés 
Megjegyzés 

Megjegyzés 

4.1 Kézi kezelés 

Gurtnis (hevederes)
A redőny felhúzásakor a gurtnit a felső harmadánál fogja meg, majd lassan húzza. 
A redőnyt nem szabad erőből felrántani. A redőny leengedésekor a gurtnit az alsó 
harmadánál fogja meg, és lassan engedjen rajta. Soha ne engedje el, nehogy a 
redőny szabadon lefusson! 

A gurtnit mindig egyenletesen és függőlegesen húzza ki és lefelé a csévélőtokból. 
A gurtni oldalirányú mozgatása annak idő előtti elhasználódásához vezet. A gurnti 
eldeformálódhat (megnyúlhat), ami működési zavart okozhat. 

VIGYÁZAT: A TERMÉK SÉRÜLHET!
A gurtni a gurtnicsévélőbe tekeredik fel. Engedje feltekeredni, de soha ne 
engedje el! 

 Kézi hajtókar (kurbli)
A redőny teljes felhúzása előtt a lassítsuk a kurbli forgó mozgását. A redőny ne 
csapódjon be a redőnytokba! A redőny teljes leengedése előtt lassabban forgassuk a 
kurblit. Amint ellenállást érez, ne tekerje tovább! 
A redőny felhúzásához tekerje a hajtókart az óramutató járásával megegyező irányba, 
a lehúzásához pedig az óramutató járásával ellentétes irányba.

VIGYÁZAT: A TERMÉK SÉRÜLHET!
A redőny teljes felhúzása után a hajtókart ne tekerje erőből tovább! A redőny teljes 
leengedése után a hajtókart ne tekerje tovább lefelé! Mihelyt ellenállást érez, hagyja 
abba a tekerést! 

4.2 Motoros kezelés
Ha a terméken munkálatokat végeznek (karbantartás, tisztítás), előtte minden 
esetben áramtalanítsa a készüléket.

A 230 V-os hálózaton működő elektromos készülékeken és csatlakozókon csak 
képzett szakember végezhet munkálatokat.    

A vezérlés és a távirányító gyermekektől távol tartandó. 

Üzemeltetés közben ne nyúljon a redőnybe vagy a doboz belsejébe. Szükség esetén 
válassza le a készüléket/automatikát az elektromos hálózatról. 

Kezelés forgó- vagy nyomókapcsolóval 
A megfelelő gomb (FEL / LE) megnyomásával és lenyomva tartásával, illetve a 
forgókapcsoló (BAL / JOBB) forgatásával és adott pozícióban tartásával a redőny 
elmozdul a kiválasztott irányba. 

Ha elengedjük a nyomógombot, illetve forgógombot, a redőny megáll. 

Kezelés reteszelő kapcsolóval 
A megfelelő gomb (FEL / LE) megnyomásával, illetve a forgókapcsoló (BAL / JOBB) 
forgatásával a redőny elmozdul a kiválasztott irányba. 

A STOP gomb vagy az ellenkező irány gombjának (kapcsolótípustól függően) 
megnyomásával, illetve a forgókapcsoló visszaforgatásával a redőny megáll. 
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Ha a terméken 
munkálatokat végeznek 
(karbantartás, tisztítás), 

előtte minden esetben 
áramtalanítsa a készüléket.

Ha például elszakad a gurtni, 
akkor a redőny leszakad, és 

megsérülhet. 
Karbantartási munkákat, mint 

pl. a végállások beállítását, 
csak képzett szakember 

végezheti el. 

Szükség esetén forduljon 
szakkereskedőjéhez. 

5. Ápolás, karbantartás 
és javítás 

Kezelés automatikus vezérléssel 
Lásd a mellékelt utasítást.

Különleges feltételek 
Olyan esetekben, amikor a használatra és a helyszínre különleges feltételek 
érvényesek (pl. óvoda, fogyatékkal élők által látogatott intézmények), a vásárlónak 
egyeztetnie kell a gyártóval. 

A termék le- és visszaszerelését szakember végzi az érvényes irányelvek és 
szabványok szerint. A le- és visszaszerelés előtt minden esetben el kell kérni a 
gyártótól a hiányzó dokumentumokat. 

Az esetlegesen használhatatlanná vált termék hulladékkezelését mindig az érvényes 
törvényi előírásoknak megfelelően végezze el. 

VIGYÁZAT: A szakszerűtlen leszerelés személyi és anyagi károkat okozhat. 

5.1 Ápolás 
     ■ A redőnyt leengedett állapotban évente legalább kétszer tisztítsa meg. 
     ■ Soha ne kapaszkodjon a redőnybe vagy a lamellákba. Használjon 
biztonságos fellépőt (pl. létrát)! 
     ■ Ne használjon magasnyomású tisztítót. Fennáll a veszély, hogy a nyomás és 
a hő károsítja a lamellák felszínét. 
     ■ Figyeljen a kiálló peremekre (különösen, ha a vezetősínek alatti 
ablakpárkányt tisztítja). 
     ■ A port puha kefével távolítsa el. 
     ■ A pollenlerakódásokat mindig haladéktalanul távolítsa el.
     ■ Kereskedelemben kapható, enyhe hatású háztartási tisztítószereket 
használjon. A tisztítószermaradványt mihamarabb mossa le tiszta vízzel. 
     ■ Ne használjon súrolószivacsot és súrolószert. 
     ■ Ne használjon oldószert (pl. alkoholt, benzint). 

5.2 Karbantartás 
     ■ Rendszeresen ellenőrizze a kezelőelemeket látható kopásokra és 
sérülésekre, valamint stabilitásra. 
     ■ A sérült alkatrészeket idejében cseréltesse ki szakemberrel. 
     ■ A terméket ne működtesse, ha javításra szorul. 
     ■ Javítást csak szakember végezhet. 
     ■ Csak eredeti alkatrészek használhatóak.

5.3 Javítás 
A kopott vagy hibás alkatrészek csak a Schlotterer által engedélyezett alkatrészekre 
cserélhetőek. Más gyártó alkatrészei esetén nem garantálható, hogy azok terhelési 
és biztonsági szempontból megfelelő kialakításúak. 

6. Leszerelés és 
 hulladékkezelés 



EK / EU megfelelőségi nyilatkozat 

A Schlotterer Sonnenschutz Systeme GmbH tanúsítja, hogy a következő termékek 

Alkalmazási cél: kívülre szerelt árnyékolás 
megfelel az alábbi irányelvek valamennyi vonatkozó rendelkezésének: 

• a gépekről szóló 2006/42/EK irányelv 
 o a gépekről szoló irányelv I. mellékletének 1.5.1. pontja teljesíti a 2014/35/EU irányelv biztonsági 
célkitűzéseit, a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos 
berendezésekre vonatkozóan (NSpRL) 

• 2014/30/EU Az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó irányelv (EMC-irányelv) csak rádióvezérlés 
nélküli termékeknél. 

• 2014/53/EU A rádióberendezések forgalmazására vonatkozó irányelv (RED), (EMV-RL tartalmazza)csak 
rádióvezérléses termékeknél. 

Különösen a következő harmonizált szabványok és specifi kációk kerültek alkalmazásra: 

• EN ISO 12100:2010 
• EN 13659:2015 
• EN 60335-1:2012 + A11:2014, EN 60335-2-97:2006 + A11:2008 + A2:2010 + A12:2015 
• EN 62233:2008 
• EN 62479:2010 
• EN 55014-1:2006 + A1: 2009 + A2: 2011, EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008 
• EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013 

Rádióvezérléses termékek 
• EN 300220-1 V3.1.1:2017, EN 300220-2 V3.1.1:2017 
• EN 301489-1 V1.9.2:2011, EN 301489-3 V1.6.1:2013 

A műszaki dokumentáció összeállítására meghatalmazott személy: 
Michael Mayr, cím: lásd Gyártó. 

Dipl.-Ing. Peter Gubisch 
ügyvezető 

Dipl.-Ing.(FH) Michael Mayr 
műszaki és fejlesztési igazgató 

Adnet, MÁRCIUS 2019 

- Eredeti -

Schlotterer Sonnenschutz Systeme GmbH 
Seefeldmühle 67 b 
5421 Adnet
Ausztria 

Gyártó: 

VORO SICHT, VORO SICHT-90, VORO BRAVO, VORO PUTZ-90, 
VORO BASIS SICHT, VORO BASIS PUTZ-90; 

RESA, MIRO-K; 

REDŐNY 
Előtét redőny: 

Ráépített redőny: 

Termék: 
Típus: 

7. Megfelelőségi 
nyilatkozat 
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1. Bevezetés 
Kérjük, őrizze meg ezt a 

használati és karbantartási 
utasítást, illetve a termék 
eladása esetén adja át a 

vevőnek. 
A használati és karbantartási 
utasítás fontos információkat 

tartalmaz a termék 
karbantartására, ápolására és 

használatára vonatkozóan. 

Szimbólumok és színek 

FONTOS INFORMÁCIÓ! 

SÁRGA: Közvetlen veszély vagy súlyos személyi sérülés veszélye! 

Elvégzendő tevékenység / utasítás szimbóluma. 

Az első használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót. Emberek és 
állatok biztonsága érdekében mindig tartsa be a biztonsági előírásokat. A használati és 
karbantartási utasításban foglaltak be nem tartása esetén a termék használata során 
személyi sérülés és anyagi kár keletkezhet. A használati és karbantartási utasításban 
foglaltak be nem tartása esetén a gyártó nem vonható felelősségre. 
Ezt a terméket a redőny és árnyékolástechnikai szakemberek szállították ki és 
szerelték be Önnek. A terméket csak képzett szakember javíthatja, szerelheti, 
vagy távolíthatja el. Ne végezzen semmilyen módosítást a terméken, mivel annak 
biztonságos működése így a továbbiakban nem garantálható. 

Jelen használati és karbantartási utasítás fontos információkat tartalmaz a termék 
működésével és karbantartásával kapcsolatban. Ismerteti a tekerő karos és a motoros 
hajtású zsaluziák kezelését. Az ezektől eltérő hajtású vagy különleges megoldásokat 
igénylő termékekre  vonatkozó leírásokat az útmutató nem tartalmaz. 

1.1 Biztonsági előírások 

Az előírások be nem tartása személyi sérülést vagy más anyagi kárt okozhat, illetve a 
termék sérüléséhez vezethet. 

A terméket csak műszakilag kifogástalan állapotban, rendeltetésszerűen, 
biztonságtudatosan és a veszélyek ismeretében, a használati és karbantartási 
utasításban foglaltak betartása mellett szabad használni. A biztonságot negatívan 
befolyásoló működési zavarokat azonnal el kell hárítani. 

1.2 Rendeltetésszerű használat 

Az Ön által vásárolt fel- és lehúzható, ablakra vagy ajtóra szerelhető termék a 
belátás, napfény illetve hő elleni védelmet szolgálja. Emellett zajszigetelő hatással 
bír, növeli a biztonsági szintet és védi a homlokzatot. Az ettől eltérő használat nem 
rendeltetésszerű használatnak minősül. A terméket csak rendeltetésszerűen szabad 
használni. 
Redőnyeink az építési termékekről szóló 305/2011/EU rendelet minden idevonatkozó 
előírásának megfelelnek. 
A leeresztett redőny nem jelent védelmet az ablakból való kizuhanás ellen! 
A termék nem használható más célra emelő- vagy húzóeszközként. A redőnyre tilos 
egyéb nehezékeket akasztani, mert az meghibásodáshoz vezethet. A hibás, sérült 
termékeket azonnal ki kell cseréltetni a szakkereskedővel. 

A Schlotterer Sonnenschutz Systeme GmbH nem vállal felelősséget a nem 
rendeltetésszerű használatból eredő károkért. 
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Paraméter ELERO JA Soft GEIGER GJ56 GEIGER GJ56 
E07 Air SOMFY J4

06 09 6k 10 6k 10 6 10

Kiszabott feszültség  
[V] 1~230 1~230 1~230 1~230

Kiszabott frekvencia  
[Hz] 50 50 50 50

Kiszabott forgatónyomaték 
[Nm] 6 9 6 10 6 10 6 10

Kiszabott fordulatszám  
[U / perc] 26 26 26

Kiszabott villamos áram  
[A] 0,5 0,68 0,4 0,6 0,4 0,6

Kiszabott áramfelvétel  
[W] 115 156 93 135 93 135

Védettségi fok  
[IP] 44 54 54 54 (haj tás) 

67 ( lemez)

Üzemidő S2  
[perc] 5 4 4 4 6 4 6 6

2.1 Műszaki adatok 
A lamellák konkáv formájuk miatt esetlegesen szabálytalanul rendeződhetnek el. 
Előfordulhat, hogy a textil húzószalagok vagy elemek  a lamellák közé kerülnek. Bár 
a záróléc vízszintes, de a lamellák ferdének tűnhetnek. Ez nem látható, ha a zsaluziát 
teljesen felhúzzuk, mivel a zsaluzia eltűnik a dobozban. A zsaluzia működőképességét 
es nem befolyásolja. 

Bizonyos idő elteltével előfordulhat, hogy a húzószál tekercselése következtében a 
lamellák kilógnak a dobozból. Ilyen esetben szakkereskedővel után lehet állíttatni a 
felső végállást. 

2. Termékinformációk 

2.2 Motoros hajtású termékek adatai 

Termékeink műszaki adatait megtalálja az aktuális termékkatalógusunkban a 
szakkereskedőjénél.

Zsaluzia  
szélessége 

[mm]  
max.

80D lamellához  
oldalt zárt  

vezetősínek esetén

80R lamellához  
oldalt zárt  

vezetősínek esetén

92Z lamellához  
oldalt zárt  

vezetősínek esetén

80F lamellához  
oldalt zárt  

vezetősínek esetén 

bft szélsebesség bft szélsebesség bft szélsebesség bft szélsebesség

1500 8 72 km/h 8 68 km/h 10 90 km/h 8 65 km/h

2000 8 65 km/h 8 65 km/h 8 75 km/h 7 62 km/h

2500 7 62 km/h 7 62 km/h 8 65 km/h 6 50 km/h

3000 7 62 km/h 7 62 km/h 8 65 km/h 6 50 km/h

3500 7 52 km/h 6 50 km/h 7 57 km/h 6 46 km/h

4000 7 52 km/h 6 48 km/h 7 54 km/h 5 36 km/h

5000 6 48 km/h 6 48 km/h 6 48 km/h 4 28 km/h

Szélellenállási osztály 
EN 13659 szerint: 2009 

Külső lezárás 
- teljesítményi 
és biztonsági 

követelmények 

2.3 Zajkibocsátás 
A redőny zajszíntje 70dB(A) alatt van. 

2.4 Szél határértékek 
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Zsaluzia  
szélessége  
[mm] max.

80D lamellához  
feszítőszálas  

megvezetés esetén

80R lamellához  
feszítőszálas  

megvezetés esetén

92Z lamellához  
feszítőszálas  

megvezetés esetén

80F lamellához  
feszítőszálas  

megvezetés esetén 

bft szélsebesség bft szélsebesség bft szélsebesség bft szélsebesség

1500 7 62 km/h 7 62 km/h 7 62 km/h 7 62 km/h

2000 7 62 km/h 7 62 km/h 7 62 km/h 6 48 km/h

2500 7 62 km/h 7 62 km/h 7 62 km/h 6 48 km/h

3000 7 62 km/h 7 62 km/h 7 62 km/h 6 48 km/h

3500 6 48 km/h 6 48 km/h 6 48 km/h 5 36 km/h

4000 6 48 km/h 6 48 km/h 6 48 km/h 5 36 km/h

5000 6 48 km/h 6 48 km/h 6 48 km/h 4 28 km/h

Zsaluzia  
szélessége  
[mm] max.

80D lamellához 
feszítőszálas  

megvezetés esetén

80R lamellához 
feszítőszálas  

megvezetés esetén

80F lamellához 
feszítőszálas  

megvezetés esetén 

bft szélsebesség bft szélsebesség bft szélsebesség

1500 7 62 km/h 7 62 km/h 6 48 km/h

2000 7 62 km/h 7 62 km/h 6 48 km/h

2500 6 48 km/h 6 48 km/h 5 36 km/h

3000 6 48 km/h 6 48 km/h 5 36 km/h

3500 6 48 km/h 6 48 km/h 5 36 km/h

4000 6 48 km/h 6 48 km/h 4 28 km/h

5000 6 48 km/h 6 48 km/h 4 28 km/h

Zsaluzia  
szélessége  
[mm] max.

80D lamellához oldalt  
zárt vezetősínek  

és feszítőszál  
(szélbiztosíték) esetén

80R lamellához  
oldalt zárt vezetősínek  

és feszítőszál  
(szélbiztosíték) esetén

80F lamellához  
oldalt zárt vezetősínek  

és feszítőszál  
(szélbiztosíték) esetén 

bft szélsebesség bft szélsebesség bft szélsebesség

1500 9 80 km/h 9 80 km/h 8 68 km/h

2000 8 75 km/h 8 75 km/h 8 65 km/h

2500 8 65 km/h 8 65 km/h 7 62 km/h

3000 8 65 km/h 8 65 km/h 7 62 km/h

3500 7 58 km/h 7 58 km/h 6 50 km/h

4000 7 55 km/h 7 55 km/h 6 48 km/h

Szél határértékek 

A megadott szélsebességek 
elérése esetén a zsaluziát fel 

kell húzni ! 

3000 mm feletti 
elemmagasságoknál 
a Beaufort-ban [ bft ] 

megadott értékeket 1-gyel 
csökkenteni kell. 

Szélérzéklő használata 
esetén azt mindig a 

legszelesebb helyre kell 
felszerelni. 

A lamella és a  homlokzat 
közötti távolság nem 

 haladhatja meg a 100 mm-t. 

3. Általános biztonsági 
előírások 

3.1 Az elemek hozzáférhetőségének korlátozása 

 A zsaluziákat csak olyan személyek irányíthatják, akiket a szakemberek megfelelően 
tájékoztattak. Kifejezetten korlátozni kell azon személyek hozzáférését, akik a 
helytelen használat miatti veszélyeket nem tudják megfelelően felmérni. 

Ne engedje, hogy a gyerekek a kezelőelemekkel játsszanak! 
A távirányító gyermekektől távol tartandó. 

3.2  Kezelés szél esetén 

A zsaluzia nem nyújt védelmet az időjárási viszontagságok (jégeső, hó stb.) ellen. 
Szél esetén a zsaluziát fel kell húzni, ez az elektromos vezérlésű zsaluziákra 
is érvényes. A szélsebességek pontos értékei a szélhatárértékek táblázatban 
találhatók. 

A leengedett zsaluzia 
nyitott ablaknál nem képes 

minden  szélterhelésnek 
ellenállni. 

A megadott szélosztályok 
csak zárt ablak esetén 

érvényesek. 
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Általános biztonsági 
előírások 

3.3  Kezelés télen 

Ügyelni kell arra, hogy a zsaluzia ne legyen jeges. Csak jégmentes zsaluziát szabad 
mozgatni. Általánosságban érvényes, hogy hóesés vagy fagyveszély esetén a 
zsaluziát fel kell húzni. 

Jégre utaló jelek: 
     ■ Lamellák és/vagy alsó léc fagyása.

     ■ A vezetősín-illeszték befagyott a sínbe.

     ■ Dér-, hó- és jégképződés a zsaluzia belső és külső felén. 

     ■ A sínekben található hó és jég akadályozza a mozgatást.

     ■ Felső végállás befagyott.

     ■ Zaj leengedéskor.

     ■ Olvadékvíz-képződés a zsaluziadobozban és fagyás.

Tilos a zsaluziát mozgatni, 
ha nem garantálható annak 

jégmentessége! 

Tekerő karos hajtás 
esetén a kart csak a 

meghatározott irányba 
lehet hajtani.

VIGYÁZAT: A TERMÉK 
SÉRÜLHET!

Megjegyzés Ezekre a fizikai jelensègekre a gyártónak nincs ráhatása. A túlterhelés elleni 
védelemmel ellátott motoros hajtás sem nyújt 100%-os védelmet. Különösen 
automata üzemeltetés esetén kell betartani az utasításokat. 

A fagy okozta sérülések általában kezelési hiba miatt keletkeznek! 

3.4 A zsaluzia mozgási területe
Ne használja a berendezést felügyelet nélkül! A zsaluzia mozgatása előtt 
bizonyosodjon meg róla, hogy annak mozgási területén nem tartózkodnak személyek 
és nem találhatóak tárgyak. 
Ha a zsaluzia leeresztéskor akadályba ütközik (pl. cserepes virág, szék), a zsaluzia 
sérülhet, vagy a felhúzószál tekercselése ferde lesz. Ha a zsaluzia felhúzáskor 
akadályba ütközik, a szalagok elszakadhatnak vagy a hajtás sérülhet! A felhúzó 
mechanizmus részben textil anyagokból áll, amelyek bizonyos gyártási vagy 
használati tűréshatárokkal rendelkeznek. Ebből adódóan a zsaluzia  enyhén ferde 
lehet. 

3.5 Nem rendeltetésszerű használat
A terméket ne terhelje pótsúllyal ! 

A zsaluziákat a kávába építjük be. A beérkező napfényt a zsaluzia felhúzásával 
vagy leeresztésével, valamint leeresztett zsaluzia esetén a lamellák állításával 
szabályozhatjuk. A kezelés manuálisan, tekerő karos hajtással vagy elektromosan, 
motoros hajtással történik. 

4.1 Kézi kezelés 
Karos hajtás (kézi hajtókar). A zsaluzia kezelése alumínium karral történik, amely 
egy gömbcsukló segítségével kapcsolódik a fogaskerekes hajtóműhőz. A zsaluziát 
sose mozgassa erővel. A lamellázat teljes felhúzása után a kart nem szabad tovább 
forgatni, mert a zsaluzia megsérülhet. 
A zsaluzia lehuzásához forgassa a hajtókart az óramutató járásával ellentétes 
irányba.  
A zsaluzia felhuzásához forgassa a hajtókart az óramutató járásával megegyező 
irányba. 
Ha a lamellákat szeretné elforgatni, a kart forgassa az óramutató járásával 
megegyező vagy azzal ellentétes irányba, ekkor a lamellák nyitnak vagy zárnak. 
Használat után a kart nyomja be a tartójába. 

4. Kezelés 
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4.2 Motoros kezelés
Ha a terméken munkálatokat végeznek (karbantartás, tisztítás), előtte minden 
esetben áramtalanítsa a készüléket.
A 230 V-os hálózaton működő elektromos készülékeken és csatlakozókon csak 
képzett szakember végezhet munkálatokat.    
A vezérlés és a távirányító gyermekektől távol tartandó. 
Üzemeltetés közben ne nyúljon a redőnybe vagy a doboz belsejébe. Szükség esetén 
válassza le a készüléket/automatikát az elektromos hálózatról. 

A nyomókapcsoló, reteszelőkapcsoló vagy a vezérlés működtetésével egy 
jól működő, karbantartást nem igénylő motor felhúzza, leereszti a lamellákat, 
illetve állítja a pozíciójukat. A motoros hajtású zsaluziáknál ajánlott az automata 
vezérlőkészülékek használata, mert növeli a biztonságot és a komfortot (pl. szél- és 
napérzéklő segítségével). 

Többszöri fel- és leeresztés esetén a motor hővédő kapcsolója működésbe léphet, 
és biztonsági okokból akadályozza a zsaluzia további mozgatását. Várjon pár 
percet, miután a készülék lehűl, a hővédő kapcsoló újra engedélyezi a mozgatást. 

Különleges feltételek 

Olyan esetekben, amikor a használatra és a helyszínre különleges feltételek 
érvényesek (pl. óvoda, fogyatékkal élők által látogatott intézmények), a vásárlónak 
egyeztetnie kell a gyártóval.  

Túlmelegedéstől való 
védelem ! 

PH-semleges 
tisztítószereket 

használjon! 

Ha a terméken 
munkálatokat végeznek 
(karbantartás, tisztítás), 

előtte minden esetben 
áramtalanítsa a 

készüléket.

5. Ápolás, karbantartás 
és javítás 

5.1 Ápolás 
     ■ A zsaluziát leengedett állapotban évente legalább kétszer tisztítani kell.  
Soha ne kapaszkodjon a lamellákba vagy a feszítőszálakba. Használjon 
biztonságos fellépőt (pl. létrát)! 

     ■ Soha ne húzza a feszítőszálakat! 

     ■ Figyeljen a kiálló peremekre (különösen, ha a vezetősínek alatti 
ablakpárkányt tisztítja). 

     ■ Soha ne nyomja meg erősen a lamellákat, mert megtörhetnek. 

     ■ Ne használjon magasnyomású tisztítót. Fennáll a veszély, hogy a nyomás és 
a hő károsítja a lamellák felszínét. 

     ■ A port puha kefével távolítsa el. 

     ■ A pollenlerakódásokat mindig haladéktalanul távolítsa el. 

     ■ Kereskedelemben kapható, enyhe hatású háztartási tisztítószereket 
használjon. A tisztítószer-maradványt mihamarabb mossa le tiszta vízzel. 

     ■ Ne használjon súrolószivacsot és súrolószert. 

     ■ Ne használjon oldószert (pl. alkoholt, benzint). 
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HASZNÁL ATI ÉS K ARBANTARTÁSI UTASÍTÁS – ZSALUZIA - 

Szükség esetén forduljon 
szakkereskedőjéhez. 

Ha a terméken 
munkálatokat végeznek 
(karbantartás, tisztítás), 

előtte minden esetben 
áramtalanítsa a 

készüléket.

Ápolás, karbantartás és 
javítás 

5.2 Karbantartás 
     ■ Rendszeresen ellenőrizze a kezelőelemeket látható kopásokra és 
sérülésekre, valamint stabilitásra. 

     ■ A sérült alkatrészeket idejében cseréltesse ki szakemberrel. 

     ■ A terméket ne működtesse, ha javításra szorul. 

     ■ Javítást csak szakember végezhet. 

     ■ Csak eredeti alkatrészek használhatóak.

     ■ A zsaluzia tisztítása során ellenőrizze a felhúzószálakat látható 
sérülésekre (szakadások, akadályok). 

5.3 Javítás 
A kopott vagy hibás alkatrészek csak a Schlotterer által engedélyezett alkatrészekre 
cserélhetőek. Más gyártó alkatrészei esetén nem garantálható, hogy azok terhelési 
és biztonsági szempontból megfelelő kialakításúak. 

A termék le- és visszaszerelését szakember végzi az érvényes irányelvek és 
szabványok szerint. A le- és visszaszerelés előtt minden esetben el kell kérni a 
gyártótól a hiányzó dokumentumokat. 

Az esetlegesen használhatatlanná vált termék hulladékkezelését mindig az érvényes 
törvényi előírásoknak megfelelően végezze el. 

VIGYÁZAT: A szakszerűtlen leszerelés személyi és anyagi károkat okozhat. 

6. Leszerelés és 
 hulladékkezelés 



EK / EU megfelelőségi nyilatkozat 

A Schlotterer Sonnenschutz Systeme GmbH tanúsítja, hogy a következő termékek 

Alkalmazási cél: kívülre szerelt árnyékolás 
megfelel az alábbi irányelvek valamennyi vonatkozó rendelkezésének: 

• a gépekről szóló 2006/42/EK irányelv 
 o a gépekről szoló irányelv I. mellékletének 1.5.1. pontja teljesíti a 2014/35/EU irányelv biztonsági 
célkitűzéseit, a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos 
berendezésekre vonatkozóan (NSpRL) 

• 2014/30/EU Az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó irányelv (EMC-irányelv) csak rádióvezérlés 
nélküli termékeknél. 

• 2014/53/EU A rádióberendezések forgalmazására vonatkozó irányelv (RED), (EMV-RL tartalmazza)csak 
rádióvezérléses termékeknél. 

Különösen a következő harmonizált szabványok és specifi kációk kerültek alkalmazásra: 

• EN ISO 12100:2010 
• EN 13659:2015 
• EN 60335-1:2012 + A11:2014, EN 60335-2-97:2006 + A11:2008 + A2:2010 + A12:2015 
• EN 62233:2008 
• EN 62479:2010 
• EN 55014-1:2006 + A1: 2009 + A2: 2011, EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008 
• EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013 

Rádióvezérléses termékek 
• EN 300220-1 V3.1.1:2017, EN 300220-2 V3.1.1:2017 
• EN 301489-1 V1.9.2:2011, EN 301489-3 V1.6.1:2013 

A műszaki dokumentáció összeállítására meghatalmazott személy: 
Michael Mayr, cím: lásd Gyártó. 

Dipl.-Ing. Peter Gubisch 
ügyvezető 

Dipl.-Ing.(FH) Michael Mayr 
műszaki és fejlesztési igazgató 

Adnet, MÁRCIUS 2019 

- Eredeti -

Schlotterer Sonnenschutz Systeme GmbH 
Seefeldmühle 67 b 
5421 Adnet
Ausztria 

Gyártó: 

RAFF S BLENDE, RAFF S PUTZ, RAFF S SCHACHT, RAFF F BLENDE, 
RAFF F PUTZ, RAFF C, RAFF A BLENDE; RAFF A SCHACHT; VORO 
RAFF SICHT, VORO RAFF SICHT-90, VORO RAFF BRAVO, VORO RAFF 
PUTZ-90;  
RESA RAFF; 

ZSALUZIA 
Előtét-zsaluzia: 

Ráépített-zsaluzia: 

Termék: 
Típus: 

7. Megfelelőségi 
nyilatkozat 
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1. Bevezetés 
Kérjük, őrizze meg ezt a 

használati és karbantartási 
utasítást, illetve a termék 
eladása esetén adja át a 

vevőnek. 
A használati és karbantartási 
utasítás fontos információkat 

tartalmaz a termék 
karbantartására, ápolására és 

használatára vonatkozóan. 

Szimbólumok és színek 

FONTOS INFORMÁCIÓ! 

SÁRGA: Közvetlen veszély vagy súlyos személyi sérülés veszélye! 

Elvégzendő tevékenység / utasítás szimbóluma. 

Az első használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót. Emberek és 
állatok biztonsága érdekében mindig tartsa be a biztonsági előírásokat. A használati és 
karbantartási utasításban foglaltak be nem tartása esetén a termék használata során 
személyi sérülés és anyagi kár keletkezhet. A használati és karbantartási utasításban 
foglaltak be nem tartása esetén a gyártó nem vonható felelősségre. 

Ezt a terméket a redőny és árnyékolástechnikai szakemberek szállították ki és 
szerelték be Önnek. A terméket csak képzett szakember javíthatja, szerelheti, 
vagy távolíthatja el. Ne végezzen semmilyen módosítást a terméken, mivel annak 
biztonságos működése így a továbbiakban nem garantálható. 

Ezt a szövetárnyékolót árnyékolástechnikai szakemberek szállították ki és építették 
be Önnek. A terméket csak erre képzett szakember javíthatja és szerelheti le. Ne 
végezzen semmilyen módosítást a terméken, mivel ez esetben a termék biztonságos 
működtetése nem garantálható. 

1.1 Biztonsági előírások 

Az előírások be nem tartása személyi sérülést vagy más anyagi kárt okozhat, illetve a 
termék sérüléséhez vezethet. 

A terméket csak műszakilag kifogástalan állapotban, rendeltetésszerűen, 
biztonságtudatosan és a veszélyek ismeretében, a használati és karbantartási 
utasításban foglaltak betartása mellett szabad használni. A biztonságot negatívan 
befolyásoló működési zavarokat azonnal el kell hárítani. 

1.2 Rendeltetésszerű használat 

Az Ön által vásárolt fel- és lehúzható, ablakra vagy ajtóra szerelhető termék a 
belátás, napfény illetve hő elleni védelmet szolgálja. Emellett zajszigetelő hatással 
bír, növeli a biztonsági szintet és védi a homlokzatot. Az ettől eltérő használat nem 
rendeltetésszerű használatnak minősül. A terméket csak rendeltetésszerűen szabad 
használni. 
Redőnyeink az építési termékekről szóló 305/2011/EU rendelet minden idevonatkozó 
előírásának megfelelnek. 
A leeresztett redőny nem jelent védelmet az ablakból való kizuhanás ellen! 
A termék nem használható más célra emelő- vagy húzóeszközként. A redőnyre tilos 
egyéb nehezékeket akasztani, mert az meghibásodáshoz vezethet. A hibás, sérült 
termékeket azonnal ki kell cseréltetni a szakkereskedővel. 

A Schlotterer Sonnenschutz Systeme GmbH nem vállal felelősséget a nem 
rendeltetésszerű használatból eredő károkért. 
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ELERO SOMFY

Paraméter SunTop/Z M 
RH

SunTop/Z-868 M 
RH VariEco DC VariEco 868 

DC
Maestr ia+ 50 

WT RH
Maestr ia+ 50 

io RH

M10/14 M20/14 M10/14-
868

M20/14-
868 M10/16 M12/16 M10/16 M12/16 6 10 15 6 10 15

Kiszabott feszültség [V] 1~230 1~230 12V DC 12V DC 1~230 1~230

Kiszabott frekvencia [Hz] 50 50 - - 50 50

Kiszabott forgatónyomaték 
[Nm] 10 20 10 20 10 12 10 12 6 10 15 6 10 15

Kiszabott fordulatszám [U / 
perc] 14 14 14 14 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17

Kiszabott villamos áram [A] 0,6 0,9 0,6 0,9 4 3,5 4 3,5 0,45 0,5 0,65 0,45 0,5 0,65

Kiszabott áramfelvétel [W] 140 200 140 200 48 42 48 42 90 120 140 90 120 140

Védettségi fok [IP] 44 44 44 44 44 44

Üzemidő S2 [perc] 5 4 5 4 10 10 10 10 4 4

Hossz [mm] 478 539 478 539 491 511 491 511 572 572 622 622 672 672

Működési környezet 
hőmérséklete [°C] -20 bis +60 -20 bis +60 -20 bis +60 -20 bis +60 -20 bis +70 -20 bis +70

2. Termékinformációk 

Szövetárnyékoló-termékeink műszaki adatait megtekintheti a szaküzletekben 
található aktuális katalógusban.  

2.1 Műszaki adatok 
A szövetárnyékolók a szövetanyaguk miatt leengedéskor esetlegesen szabálytalanul 
tekeredhetnek le. Bár az alsó záróléc vízszintes, ennek ellenére a a szövet enyhén 
gyűrődhet. Ez a teljes felhúzáskor nem látható, mivel a doboz eltakarja. Ez nem 
befolyásolja a szövetárnyékolók működőképességét. 

2.2 Az elektromos meghajtás adatai 



HASZNÁL ATI ÉS K ARBANTARTÁSI UTASÍTÁS - ZIP SZÖVETÁRNYÉKOLÓ SCREENEK  -

22 von 32 2021 április © Schlotterer, Adnet 
A műszaki módosítás jogát fenntartjuk, az esetleges nyomdai 

hibákért felelősséget nem vállalunk. 810006902 oldal 

Rendelhető méretszélesség 

[  mm ] 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000

R
en

de
lh

et
ő 

m
ér

et
m

ag
as

sá
g

1000

118 km/h (11 bf t ) 88 km/h (9 bf t )

75 km/h (8 bf t )

1500

2000

2500
88 km/h (9 bf t )

3000

3500 88 km/h (9 bf t )

4000 88 km/h (9 bf t )

4500 88 km/h (9 bf t )

5000 88 km/h (9 bf t )

A feltüntetett szélsebesség 
határértékek elérésekor az 

árnyékolót fel kell húzni! 

Szélérzékelő használata 
esetén azt mindig a 

legszelesebb pontra kell 
felszerelni. 

Szélellenállás az EN 
13659: 2009 szabvány 

szerint.  
Külső lezárások - 

Teljesítmény és biztonsági 
követelmények 

2.3 Zajkibocsátás 
A redőny zajszíntje 70dB(A) alatt van. 

2.4 Szél határértékek 

2.5 Fontos tudnivalók 

     ■ A feltüntetett szélerősség elérésekor az árnyékolót fel kell húzni. 

     ■ Szélérzékelő használata esetén azt mindig a legszelesebb pontra kell 
felszerelni.  
Figyelem: Sarokpontoknál magasabb szélsebességértékek mérhetőek.
     ■ Üvegfelülettől való távolság > 100 ≤ 200 esetében az értéket a Beaufort-
skála 2-es szélfokozata közelébe kell csökkenteni. 

     ■ Üvegfelülettől való távolság > 200 ≤ 300 esetében az értéket a Beaufort-
skála 3-as szélfokozata közelébe kell csökkenteni. 

     ■ A táblázatban feltüntetett szélerősségértékek kizárólag zárt ablakok mellett 
érvényesek. 

     ■ Amennyiben az árnyékolófelület távolabb helyezkedik el az üvegfelülettől 
vagy szabadon áll, a táblázat nem használható. 

3. Általános 
biztonsági előírások 

3.1 A vezérlőhöz való hozzáférés korlátozása 

A szövetárnyékolókat csak olyan személyek irányíthatják, akiket a szakemberek 
megfelelően tájékoztattak. Kifejezetten korlátozni kell azon személyek hozzáférését, 
akik a helytelen használat miatti veszélyeket nem tudják megfelelően felmérni.  

Ne engedje a gyerekeket a vezérlővel játsszani! 
A távirányító gyermekektől távol tartandó. 

     ■ Működés közben tilos az árnyékolóhoz nyúlni. 

     ■ A gyermekek felügyelete a szülő felelőssége. 

     ■ A szerkezet fel- és leszerelésekor, karbantartásakor, tisztításakor kesztyű 
viselése kötelező! Figyelem, az éles szélek sérülést okozhatnak! 
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Amennyiben a 
jegesedésmentességet 

nem lehet garantálni, 
tilos a vászonárnyékolót 

használni ! 

A leengedett vászonárnyékolók 
nyitott ablaknál nem tudnak 

minden erősségű szélnek 
ellenállni. 

 A megadott szélellenálló 
képesség csak zárt ablak 

mellett garantálható. 

Megjegyzés: a szövetanyag 
miatt az árnyékoló felülete 

használat közben gyűrődhet. 

Általános biztonsági 
előírások 

     ■ A szerkezetet karbantartáskor, illetve tisztításkor áramtalanítani kell 
és biztosítani kell, hogy ne kapcsolódhasson be. A felső szegélynél 
behúzódásveszély áll fenn! 

     ■ A felszerelés vagy javítás után az ikersín takaróját ellenőrizni kell, hogy 
helyesen illeszkedik-e. 
     ■ A kiemelés gátlót és a revíziós fedő menetét ellenőrizni kell.  
     ■ Figyelem! Közvetlen fénysugárzás (kifejezetten sötét színek) esetén a 
fémelemek égési sérülést okozhatnak. 

     ■ Az elektromos vezérlőt csak erre felhatalmazott, hivatalos engedéllyel 
rendelkező villanyszerelő kötheti be, illetve végezhet el rajta karbantartási 
munkálatokat. 

     ■ Figyelmeztetés, halálos áramütés: A Schlotterer nem vállal felelősséget az 
elektromos hálózatra, amire a vászonárnyékoló rá lett kötve. 

     ■ Bizonyos mértékű fennmaradó veszély nem kizárható. 

3.2 Használat szélben 
A szövetárnyékoló nem használható időjárás-védelemre (pl. jégeső, hó stb.). Vihar 
esetén fel kell húzni. 

3.3 Téli használat 
Télen kiemelten ügyelni kell arra, hogy az árnyékoló használat közben ne szakadjon 
el. Csak fagymentes időben szabad használni. Hóesés és fagyveszély esetén 
általános szabály, hogy a leengedett árnyékolókat fel kell húzni.

A fagy előjelei: 
     ■ A cipzár hozzáfagy a vezetősínhez. 
     ■ Dér, hó és jégképződés a szövet külső és belső felületén növeli az árnyékoló 
feltekert tekercsének átmérőjét, ami miatt az beragadhat. 
     ■ A vezetősínben lévő hó és jég akadályozhatja a leengedést. 
     ■ Fagyás a felső végállásban.
     ■ Szakadásra utaló zaj leengedéskor. 
     ■ Olvadó és megfagyó víz az árnyékoló dobozban. 

Ezekben az esetekben fizikai folyamatról van szó, amire a gyártónak nincs 
befolyása. Az akadályfelismerő rendszerek sem nyújtanak száz százalékos 
biztonságot, az elektromos vezérlésű árnyékolók fokozott figyelmet igényelnek. 

A fagy okozta sérülések általában kezelési hiba miatt keletkeznek! 

3.4 A szövetárnyékolók akadálymentes használata 
Az árnyékolórendszereket ne használja felügyelet nélkül! A szövetárnyékoló 
használata előtt mindig ellenőrizze, hogy nincs-e a működtetést gátló személy, tárgy 
a szerkezet útjában.
 Ha leengedéskor az árnyékoló akadályba ütközik (pl. cserepes virág), a felülete 
sérülhet vagy ferdén tekeredhet le. Ha az árnyékoló felhúzásakor akadályba ütközik, 
a meghajtómotor tönkre mehet! A szövetárnyékolón, szövetanyagából kifolyólag, 
gyűrődés képződhet. 

3.5 Nem rendeltetésszerű használat 
Ne terhelje további súlyokkal a terméket ! 
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Túlmelegedéstől való 
védelem ! 

Ha a terméken 
munkálatokat végeznek 
(karbantartás, tisztítás), 

előtte minden esetben 
áramtalanítsa a 

készüléket.

4. Kezelés 

4.1 Motoros kezelés
Ha a terméken munkálatokat végeznek (karbantartás, tisztítás), előtte minden 
esetben áramtalanítsa a készüléket.
A 230 V-os hálózaton működő elektromos készülékeken és csatlakozókon csak 
képzett szakember végezhet munkálatokat.    
A vezérlés és a távirányító gyermekektől távol tartandó. 
Üzemeltetés közben ne nyúljon a redőnybe vagy a doboz belsejébe. Szükség esetén 
válassza le a készüléket/automatikát az elektromos hálózatról. 

5. Ápolás, karbantartás, 
javítás 

A nyomókapcsoló, reteszelőkapcsoló vagy a vezérlés működtetésével egy 
jól működő, karbantartást nem igénylő motor felhúzza, leereszti a lamellákat, 
illetve állítja a pozíciójukat. A motoros hajtású zsaluziáknál ajánlott az automata 
vezérlőkészülékek használata, mert növeli a biztonságot és a komfortot (pl. szél- és 
napérzéklő segítségével). 

Többszöri fel- és leeresztés esetén a motor hővédő kapcsolója működésbe léphet, 
és biztonsági okokból akadályozza a zsaluzia további mozgatását. Várjon pár 
percet, miután a készülék lehűl, a hővédő kapcsoló újra engedélyezi a mozgatást. 

Különleges feltételek 

Olyan esetekben, amikor a használatra és a helyszínre különleges feltételek 
érvényesek (pl. óvoda, fogyatékkal élők által látogatott intézmények), a vásárlónak 
egyeztetnie kell a gyártóval.  

A szövetárnyékolók a kávába kerülnek beépítésre. A beeső fényt az árnyékoló 
felhúzásával (részleges felhúzásával) vagy leengedésével (részleges leengedésével) 
befolyásolhatjuk. Ez  elektromos motorvezérléssel történik. 

5.1 Ápolás 
     ■ A szövetárnyékolókat évente legalább egyszer, leengedett állapotban meg 
kell tisztítani. 
     ■ Sose kapaszkodjon bele az anyagba vagy a zárólécbe. Használjon 
segédeszközt (pl. létra.)! 
     ■ Ügyeljen a kiálló peremekre (különösen, ha a vezetősínek alatti 
ablakpárkányt tisztítja). 
     ■ Ne használjon magasnyomású mosót. Fennáll a veszély, hogy a szövet 
felülete a nyomás és a hő hatására megsérül. 
     ■ A port egy puha kefével távolítsa el. 
     ■ A pollenlerakódásokat mindig haladéktalanul el kell távolítani. 
     ■ Kereskedelemben kapható, enyhe hatású háztartási tisztítószereket 
használjon. A tisztítószer-maradványt mihamarabb mossa le tiszta vízzel. 
     ■ Ne használjon súrolószivacsot vagy súrolószert. 
     ■ Ne használjon oldószereket, mint pl. alkohol, benzin stb. 
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Ha a terméken 
munkálatokat végeznek 
(karbantartás, tisztítás), 

előtte minden esetben 
áramtalanítsa a 

készüléket.

Ápolás, karbantartás, 
javítás 

Szükség esetén forduljon 
szakkereskedőjéhez. 

A termék le- és visszaszerelését szakember végzi az érvényes irányelvek és 
szabványok szerint. A le- és visszaszerelés előtt minden esetben el kell kérni a 
gyártótól a hiányzó dokumentumokat. 

Az esetlegesen használhatatlanná vált termék hulladékkezelését mindig az érvényes 
törvényi előírásoknak megfelelően végezze el. 

VIGYÁZAT: A szakszerűtlen leszerelés személyi és anyagi károkat okozhat. 

5.2 Karbantartás 
     ■ Rendszeresen ellenőrizze a kezelőelemeket látható kopásokra és 
sérülésekre, valamint stabilitásra. 

     ■ A sérült alkatrészeket idejében cseréltesse ki szakemberrel. 

     ■ A terméket ne működtesse, ha javításra szorul. 

     ■ Javítást csak szakember végezhet. 

     ■ Csak eredeti alkatrészek használhatóak.

5.3 Javítás 
A kopott vagy hibás alkatrészek csak a Schlotterer által engedélyezett alkatrészekre 
cserélhetőek. Más gyártó alkatrészei esetén nem garantálható, hogy azok terhelési 
és biztonsági szempontból megfelelő kialakításúak. 

6. Leszerelés és 
 hulladékkezelés 



EK / EU megfelelőségi nyilatkozat 

A Schlotterer Sonnenschutz Systeme GmbH tanúsítja, hogy a következő termékek 

Alkalmazási cél: kívülre szerelt árnyékolás 
megfelel az alábbi irányelvek valamennyi vonatkozó rendelkezésének: 

• a gépekről szóló 2006/42/EK irányelv 
 o a gépekről szoló irányelv I. mellékletének 1.5.1. pontja teljesíti a 2014/35/EU irányelv biztonsági 
célkitűzéseit, a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos 
berendezésekre vonatkozóan (NSpRL) 

• 2014/30/EU Az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó irányelv (EMC-irányelv) csak rádióvezérlés 
nélküli termékeknél. 

• 2014/53/EU A rádióberendezések forgalmazására vonatkozó irányelv (RED), (EMV-RL tartalmazza)csak 
rádióvezérléses termékeknél. 

Különösen a következő harmonizált szabványok és specifi kációk kerültek alkalmazásra: 

• EN ISO 12100:2010 
• EN 13561:2015 + AC:2016 
• EN 60335-1:2012 + A11:2014, EN 60335-2-97:2006 + A11:2008 + A2:2010 + A12:2015 
• EN 62233:2008 
• EN 62479:2010 
• EN 55014-1:2006 + A1: 2009 + A2: 2011, EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008 
• EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013 

Rádióvezérléses termékek 
• EN 300220-1 V3.1.1:2017, EN 300220-2 V3.1.1:2017 
• EN 301489-1 V1.9.2:2011, EN 301489-3 V1.6.1:2013 

A műszaki dokumentáció összeállítására meghatalmazott személy: 
Michael Mayr, cím: lásd Gyártó. 

Dipl.-Ing. Peter Gubisch 
ügyvezető 

Dipl.-Ing.(FH) Michael Mayr 
műszaki és fejlesztési igazgató 

Adnet, MÁRCIUS 2019 

- Eredeti -

Schlotterer Sonnenschutz Systeme GmbH 
Seefeldmühle 67 b 
5421 Adnet
Ausztria 

Gyártó: 

VORO ZIP SICHT-90; VORO ZIP BRAVO; VORO ZIP PUTZ-90 

VÍZSZINTES ÁRNYÉKOLÓ 
vászonárnyékoló: 

Termék: 
Típus: 

7. Megfelelőségi 
nyilatkozat 
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1. Bevezetés 
Kérjük, őrizze meg ezt a 

használati és karbantartási 
utasítást, illetve a termék 
eladása esetén adja át a 

vevőnek. 
A használati és karbantartási 
utasítás fontos információkat 

tartalmaz a termék 
karbantartására, ápolására és 

használatára vonatkozóan. 

Szimbólumok és színek 

FONTOS INFORMÁCIÓ! 

SÁRGA: Közvetlen veszély vagy súlyos személyi sérülés veszélye! 

Elvégzendő tevékenység / utasítás szimbóluma. 

Az első használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót. Emberek és 
állatok biztonsága érdekében mindig tartsa be a biztonsági előírásokat. A használati és 
karbantartási utasításban foglaltak be nem tartása esetén a termék használata során 
személyi sérülés és anyagi kár keletkezhet. A használati és karbantartási utasításban 
foglaltak be nem tartása esetén a gyártó nem vonható felelősségre. 

Ezt a terméket a redőny és árnyékolástechnikai szakemberek szállították ki és 
szerelték be Önnek. A terméket csak képzett szakember javíthatja, szerelheti, 
vagy távolíthatja el. Ne végezzen semmilyen módosítást a terméken, mivel annak 
biztonságos működése így a továbbiakban nem garantálható. 

A háló és a vezetősínkefe területén nem szabad gyúlékony kenőanyagot használni, 
mert a súrlódás szikraképződéshez vezethet. 

1.1 Biztonsági előírások 

Az előírások be nem tartása személyi sérülést vagy más anyagi kárt okozhat, illetve a 
termék sérüléséhez vezethet. 

A terméket csak műszakilag kifogástalan állapotban, rendeltetésszerűen, 
biztonságtudatosan és a veszélyek ismeretében, a használati és karbantartási 
utasításban foglaltak betartása mellett szabad használni. A biztonságot negatívan 
befolyásoló működési zavarokat azonnal el kell hárítani. 

1.2 Rendeltetésszerű használat 

Az Ön által vásárolt le- és felhúzható rolós szúnyogháló az ablak elé szerelve védelmet 
nyújt a rovarok ellen. Az ettől eltérő használat nem rendeltetésszerű használatnak 
minősül. A rolós szúnyoghálót csak rendeltetésszerűen szabad használni. 

A leeresztett rolós szúnyogháló nem jelent védelmet az ablakból való kizuhanás 
ellen! 
A rolós szúnyogháló nem használható egyéb célt szolgáló emelő- vagy 
húzóeszközként. A rolós szúnyoghálót ráakasztott tárgyakkal terhelni tilos, mivel az 
sérülésekhez vezethet. A nem kifogástalan állapotú hálót azonnal meg kell javíttatni, 
vagy ki kell cseréltetni a szakkereskedővel. 
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A háló és a vezetősínkefe területén nem szabad gyúlékony kenőanyagot használni, 
mert a súrlódás szikraképződéshez vezethet. 

1.1 Biztonsági előírások 

Az előírások be nem tartása személyi sérülést vagy más anyagi kárt okozhat, illetve a 
termék sérüléséhez vezethet. 

A terméket csak műszakilag kifogástalan állapotban, rendeltetésszerűen, 
biztonságtudatosan és a veszélyek ismeretében, a használati és karbantartási 
utasításban foglaltak betartása mellett szabad használni. A biztonságot negatívan 
befolyásoló működési zavarokat azonnal el kell hárítani. 

1.2 Rendeltetésszerű használat 

Az Ön által vásárolt le- és felhúzható rolós szúnyogháló az ablak elé szerelve védelmet 
nyújt a rovarok ellen. Az ettől eltérő használat nem rendeltetésszerű használatnak 
minősül. A rolós szúnyoghálót csak rendeltetésszerűen szabad használni. 

A leeresztett rolós szúnyogháló nem jelent védelmet az ablakból való kizuhanás 
ellen! 
A rolós szúnyogháló nem használható egyéb célt szolgáló emelő- vagy 
húzóeszközként. A rolós szúnyoghálót ráakasztott tárgyakkal terhelni tilos, mivel az 
sérülésekhez vezethet. A nem kifogástalan állapotú hálót azonnal meg kell javíttatni, 
vagy ki kell cseréltetni a szakkereskedővel. 

A szakszerűtlen vagy helytelen használat következményeként a háló kiugorhat a 
vezetősínből és sérülhet. Féloldalas használat esetén a felső végállásban ferdén állhat 
a záróléc. 

A redőnytokba beépített IGI-roló alapbeállítása szerint először a köztes pozícióig 
megy, majd a továbbindítás után teljesen felhúzódik a rolódobozba (téli pozíció). 
Alacsony külső hőmérséklet esetén, illetve a kefe nyomásának hatására nőhet a 
fékezőerő, így a háló lassabban húzódik fel vagy nem megy egészen fel. Ilyenkor a 
végén kézzel rá kell segíteni. Ez azonban nem képezheti jogos reklamáció alapját. 

2.1 Műszaki adatok 
A rolós szúnyogháló kivitelétől függően a következő módokon alkalmazható: 

     ■ kívül az ablaktokra erősítve 
     ■ vezetősínbe épített verzió 
     ■ meglévő vezetősínben 
     ■ kávába csavarozva 

A szúnyogháló alsó záródási pontja szükség esetén állítható úgy, hogy a csavart kissé 
meglazítjuk és a vezetősínben fel- vagy lefelé elmozdítjuk az ellentartót, majd azt a bal 
és a jobb oldali vezetősínben is azonos magasságban rögzítjük a csavarral. 

2.2 Megjegyzés a szúnyoghálókhoz 
A hálók kialakításuknak köszönhetően képesek megakadályozni a repülő, mászó 
és nagyon apró rovarok belső térbe jutását. 
Azonban nem tudják teljesen meggátolni a rovarok bejutását! 
Különösen az ablakok/ajtók előírásszerű vízrés marásain (amelyekre az esővíz 
kontrollált elvezetéséhez van  szükség) keresztül juthat be egy-egy rovar a belső 
terekbe. Ez azonban nem képezheti jogos reklamáció alapját. 

     ■ A rolós szúnyoghálót, illetve a vezetősíneket nem szabad bevakolni, mert 
javítási munkálatok esetén az egész hálót le kell szerelni. 

     ■ Használat előtt ellenőrizze, hogy a háló megfelelően be van-e fűzve a 
vezetősínekbe és szabadon tud-e mozogni. A vezetősínek felszerelésekor 
ügyelni kell rá, hogy tökéletesen párhuzamosak legyenek,  és egymástól való 
távolságuk megfeleljen a rendelési szélességi méretnek.  

     ■ Távolítson el minden akadályt. 

A Schlotterer Sonnenschutz Systeme GmbH nem vállal felelősséget a nem 
rendeltetésszerű használatból eredő károkért. 

2. Termékinformációk 

3. Általános biztonsági 
előírások 

Hálósűrűség 
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4. Kezelés A rovarháló zárósínét középen fogva húzza lefelé. A zárósín a záródási ponton 
becsatlakozik az ellentartóba. Ezután automatikusan felfelé is bekattan (kattanó 
hang). 

Ne erőltesse, különben a háló működőképessége tartósan károsul! A hálót kézzel 
rendezze el a vezetősínekben. 

Ha fel szeretné húzni a rolós szúnyoghálót: A zárósínt nyomja egyenesen lefelé, 
majd engedje el. A zárósín fékezett sebességgel teljesen felmegy. A felhúzás 
sebessége nem mindig azonos, mert számos tényező (időjárási viszonyok, pl. 
hőmérséklet) befolyásolja. Ezért hideg időben előfordulhat, hogy a zárósín nem 
megy egészen fel. A bentről való kezelés a zárósín fogójával, illetve az arra 
erősített zsinórral történik. Opcionálisan kintről is kezelhető, ez a kívülre szerelt 
gombfogantyúval történik. A nyitáskor vagy záráskor ne nyomja meg a léc felső 
részét, mert károsulhat a hálószövet. Használja az erre kialakított fogantyút. 

Hogy a rovarháló ne ferdén tekeredjen fel- vagy le, a zárósínt nyitáskor és záráskor 
vízszintesen kell mozgatni. Két kézzel, középen megfogva mozgassa. 

A nyitáskor vagy záráskor ne nyomja meg a léc felső részét, mert  károsulhat a 
hálószövet. Használja az erre kialakított fogantyút. 

Ha a zárósín felső végállásban van, előfordulhat, hogy a zárósín nem tökéletesen 
párhuzamos a dobozzal. Ez nem befolyásolja a működést, és nem képezheti jogos 
reklamáció alapját. Ez  a jelenglegi technikai  fejlettségi szintnek felel meg. 
A redőnytokba beépített (integrált) rolós szúnyoghálót nem szabad zárt 
redőnynél mozgatni!  
Ugyanis a rovarháló a redőny  nyitásakor vagy zárásakor megsérülhet !

Megjegyzés 

Legyen óvatos az első 
leengedéskor! 

FIGYELEM! A ferdén fel- vagy 
letekert rovarháló sérülhet! 

Mozgatáshoz fogja 
meg középen két 

kézzel. 

FIGYELEM! A redőnytokba 
beépített (integrált) rolós 

szúnyogháló esetén ügyeljen az 
alábbiakra: 
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5. Ápolás, 
karbantartás és 

javítás 

5.1 Ápolás 

     ■ A háló műanyaggal borított üvegszálból készült, ezért kitűnik jó 
szakítószilárdságával és időjárásállóságával. 

     ■ Az el nem távolított zsír-, szennyeződés- vagy rovarmaradványok 
odavonzhatják a madarakat és a darazsakat. A háló felülete sérülhet! 

     ■ A makacs, leragadt szennyeződések (por, zsír, rovarmaradványok) 
eltávolításához végezzen puha kefével nagyjábóli előtisztítást. 

     ■ Ezt követően az alapos tisztítást egy nedves mikroszálas kendővel végezze.  
Így megakadályozható a háló elektrosztatikus feltöltődése. 
     ■ Csak PH-semleges tisztítószereket használjon ! 
     ■ Ne használjon oldószereket!

A rolós rovarhálót 
évente legalább 

kétszer tisztítsa. A 
szennyeződéseket 

csak vízzel és 
enyhe tisztítószerrel 

távolítsa el! 

Szükség esetén forduljon 
szakkereskedőjéhez. 

A termék le- és visszaszerelését szakember végzi az érvényes irányelvek és 
szabványok szerint. A le- és visszaszerelés előtt minden esetben el kell kérni a 
gyártótól a hiányzó dokumentumokat. 

Az esetlegesen használhatatlanná vált termék hulladékkezelését mindig az érvényes 
törvényi előírásoknak megfelelően végezze el. 

VIGYÁZAT: A szakszerűtlen leszerelés személyi és anyagi károkat okozhat. 

5.2 Karbantartás 
     ■ Rendszeresen ellenőrizze a kezelőelemeket látható kopásokra és 
sérülésekre, valamint stabilitásra. 

     ■ A sérült alkatrészeket idejében cseréltesse ki szakemberrel. 

     ■ A terméket ne működtesse, ha javításra szorul. 

     ■ Javítást csak szakember végezhet. 

     ■ Csak eredeti alkatrészek használhatóak.

5.3 Javítás 
A kopott vagy hibás alkatrészek csak a Schlotterer által engedélyezett alkatrészekre 
cserélhetőek. Más gyártó alkatrészei esetén nem garantálható, hogy azok terhelési 
és biztonsági szempontból megfelelő kialakításúak. 

6. Leszerelés és 
 hulladékkezelés 
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