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Uwagi wst�pne od firmy HELLA 
ROLETA ZEWN�TRZNA 
 
Przy zakupie tego produktu firmy HELLA zdecydowali�cie si� Pa�stwo na zakup produktu 
wysokiej jako�ci z najnowocze�niejsz� technik�, który mimo tego jest łatwy do monta�u i w 
obsłudze. W tej instrukcji opisujemy typowy monta�, rozruch i obsług� urz�dzenia. 
 
  

Ü Dla autoryzowanych pracowników fachowych 

Ü Dla klienta ko�cowego 

 
  

Nast�puj�ce symbole wspomagaj� Pa�stwa przy monta�u i u�ytkowaniu produktu i zwra-
caj� uwag� na bezpieczne stosowanie produktu: 
 
 
  

 

Uwaga! 

Ten symbol oznacza wskazówki, których nieprzestrzeganie prowadzi do 
powstania zagro�e� dla u�ytkownika. 

 

Uwaga! 

Ten symbol oznacza wskazówki, których nieprzestrzeganie prowadzi do 
mo�liwego uszkodzenia urz�dzenia. 

 

Ten symbol oznacza wskazówki dotycz�ce u�ytkowania lub przydatne in-
formacje. 

 

Ten symbol wymaga od Pa�stwa działania. 

 

Uwaga! 

Ten symbol oznacza zagro�enie dla zdrowia lub �ycia poprzez pora�enie 
pr�dem. 

 

Ten symbol oznacza cz��ci produktu, do których znajd� Pa�stwo w tej 
instrukcji wa�ne informacje. 

 
  

Instrukcja monta�u i obsługi 
 

2 Zmiany techniczne zastrze�one – Wydanie 01/2009 

Wskazówki ogólne 
Ü Pytania 

Je�li podczas monta�u lub u�ytkowania maj� Pa�stwo dalsze pytania dotycz�ce tego 
produktu, to prosimy o skontaktowanie si� ze sklepem firmowym. 
 
  

Ü Cz��ci zamienne / naprawa 

Otrzymaj� Pa�stwo / mo�liwa jest w sklepach firmowych firmy HELLA. Wolno stosowa� 
tylko dopuszczone przed firm� HELLA cz��ci zamienne. 
 
  

Ü Gwarancja 

Nieprzestrzeganie podanych w tej instrukcji wskazówek i informacji, zastosowanie produk-
tu w innych celach ni� ten produkt jest przystosowany lub zastosowanie w innych ni� 
podanych warunkach prowadzi do odrzucenia uznaniach roszcze� gwarancyjnych przed 
producenta. Producent nie ponosi odpowiedzialno�ci za uszczerbki na zdrowiu lub uszko-
dzenie mienia w skutek uszkodzenia urz�dzenia. 
 
  

Ü Wskazówki prawne 

Elementy graficzne i teksty zostały utworzone przy zachowaniu najwi�kszej staranno�ci. 
Za ewentualne bł�dy i ich skutki nie mo�emy przej�� odpowiedzialno�ci! Zastrzegamy 
sobie zmiany techniczne produktu i tej instrukcji! Te instrukcja zawiera informacje chronio-
ne prawami autorskimi. Wszystkie prawa s� zastrze�one! Wyliczone nazwy produktów i 
marek s� nazwami zastrze�onymi. 
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Oznaczenie CE 
Roleta jest oznaczone symbolem CE - i posiada według DIN EN 13659 klas� odporno�ci 
na wiatr 0. 
 
  

HELLA Sonnen- und Wetterschutztechnik GmbH

A-9913 Abfaltersbach, Nr. 125

DIN EN 13659

Zakończenia - zastosowanie w obszarze zewnętrznym
 

 
  

Oznaczenie CE jest wa�ne dla produktu w stanie dostarczenia. Podana jest klasa odpor-
no�ci na wiatr 0 według DIN EN 13659, poniewa� przepis próbny według normy nie jest 
odpowiedni, aby poda� odporno�� na wiatr w praktyce. Roleta mo�e zosta� zastosowana 
w zale�no�ci od wykonania i monta�u do podanych w rozdziale "Zastosowanie" warto�ci 
granicznych. 
W zamontowanym stanie produkt ten wypełnia tylko wtedy wymagania normy, gdy 
  

Ü Urz�dzenie zostało zamontowane w polecony sposób i przy pomocy podanej ilo�ci 
�rub. 

 
  

Podczas monta�u nie zostały przeprowadzone �adne inne ni� opisane w tej instrukcji pra-
ce, nie zostały dokonane zmiany, przebudowy i dobudowy. Ka�da zmiana, przebudowa i 
dobudowa prowadz� do utraty oznakowania CE. 
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Przepisy bezpiecze�stwa 

 

Przed monta�em i obsług� produktu nale�y dokładnie przeczyta� cał� 
instrukcj�. 
  

- Nale�y przestrzega� podanych kroków monta�owych i zwraca� uwag� na 
zalecenia i wskazówki. 

- Prosz� starannie przechowywa� t� instrukcj�. 
- Podczas pracy urz�dzenia nie wolno dotyka� cz��ci ruchomych. 
- Nale�y zwraca� uwag�, aby odzie� i ko�czyny nie zostały wci�gni�te 

przez urz�dzenie. 
- Nale�y przestrzega� przepisów BHP stowarzyszenia zawodowego ubez-

pieczania od wypadków. 
- Urz�dzenie nale�y stosowa� wył�cznie do przewidzianego zastosowania. 

Nieprawidłowe zastosowanie mo�e prowadzi� do zagro�e� dla osoby ob-
sługuj�cej i uszkodzenie urz�dzenia. Je�li roleta zostanie zastosowana do 
innych celów ni� przewidzianych, to utrac� Pa�stwo gwarancj� na ten 
produkt. 

- Przed uruchomieniem urz�dzenia urz�dzenia nale�y skontrolowa� pod 
wzgl�dem widocznych uszkodze�. Je�li urz�dzenie jest uszkodzone, to 
nie wolno go dalej u�ywa� i nale�y niezwłocznie skontaktowa� si� z auto-
ryzowanym personelem fachowym. 

- Przeł�cznik obsługi nale�y umie�ci� w pobli�u urz�dzenia, jednak nie w 
polu działania urz�dzenia. 

- Przeł�cznik obsługi nale�y zainstalowa� tak, aby osoby niepełnosprawne 
mogły go obsłu�y�. 

- Dzieciom nie wolno si� bawi� urz�dzeniem. 
- Niebezpiecze�stwo skaleczenie si� przed ci��ar urz�dzenia! 
- Nale�y podj�� kroki bezpiecze�stwa przed zgnieciem, zwłaszcza przy 

obsłudze urz�dzenia sterowaniami automatycznymi. 
- Przy nieprawidłowym u�yciu przestaje obowi�zywa� gwarancja. 

  

 

Osłona słoneczna obsługiwana nap�dem elektrycznym nie mo�e zosta� 
podniesiona przy braku napi�cia. Z tego powodu zalecamy, zwłaszcza w 
obszarach o cz�stych zakłóceniach w dostawach energii, dodatkowe zabez-
pieczenie dostawy pr�du. 

  

 

UWAGA! 

Opuszczone ocienienie tkaninowe nie jest �adnym zabezpieczeniem dla 
dorosłych / dzieci  
przed wypadni�ciem z okna. 
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Przepisy bezpiecze�stwa 

 

Uwaga! Niebezpiecze�stwa dla zdrowia lub �ycia poprzez pora�enie 
pr�dem! 
  

- Instalacj�, pomiary, rozruch i naprawy urz�dzenia wolno dokonywa� tylko 
autoryzowanym pracownikom (według VDE 100). 

- Podczas prac przy urz�dzeniu nale�y odł�czy� główne zasilanie! Istnieje 
zagro�enie dla �ycia! Urz�dzenie nale�y zabezpieczy� przeciwko nie-
chcianemu ponownemu zał�czeniu! 

- Przewody elektryczne nale�y regularnie kontrolowa� pod wzgl�dem 
uszkodze�. Urz�dzenie nie nale�y u�ywa�, je�li zostanie stwierdzone 
uszkodzenie. 

- Nasze urz�dzenia z nap�dami elektrycznymi odpowiadaj� wymogom 
urz�dze� siłowych według VDE 100. Je�li przeprowadz� Pa�stwo nie 
uzgodnione zmiany to nie gwarantujemy za bezpiecze�stwo urz�dzenia. 

- Nale�y przestrzega� doł�czonych informacji o dostarczonych urz�dze-
niach elektrycznych. 

  

 

Przed zał�czeniem urz�dzenia nale�y upewni� si�, �e urz�dzenie nigdzie 
nie jest zablokowane. Je�li materiał rolety podczas poruszania si� do dołu 
trafi na przeszkod� (np. zapomniany przedmiot na parapecie), to urz�dzenie 
mo�e zosta� uszkodzone.  
Nale�y zwraca� uwag�, aby okna, które otwieraj� si� na zewn�trz, nie były 
otwarte, gdy materiał porusza si�. 

  

 

Dla urz�dze� z nap�dem korbowym: 

Korb� nale�y zgina� tylko w dopuszczalnym kierunku. Nap�d nale�y obsłu-
giwa� równomiernie, bez u�ycia siły.  
Je�li osi�gn� Pa�stwo pozycj� ko�cow�, to nie nale�y korby dalej obraca�. 
Zderzaki kra�cowe chroni� Pa�stwa urz�dzenia.  

  

 

Nap�dy wymagaj� napi�cia AC 230V/50Hz. Przed podł�czeniem urz�dzenia 
nale�y sprawdzi� jako�� napi�cia zasilaj�cego. Inne napi�cie mo�e dopro-
wadzi� do uszkodzenia nap�du. 

  

 

Zastosowanie w zimie: 

�nieg lub lód mog� prowadzi� do uszkodzenia urz�dzenia. Tylko gdy mo�li-
we jest zapewnienie, �e �nieg i lód nie zgromadz� si� w prowadzeniach lub 
lamelach materiału, to urz�dzenie mo�e by� u�ytkowane. 
Sterowanie automatyczne musz� w tym czasie zosta� obsługiwane 
r�cznie. 
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Zastosowanie 
Ü Osłona przeciwsłoneczna 

Ü Ochrona przed ciepłem 

Ü Osłona przed wgl�dem 

Ü Ochrona przed o�lepianiem 

 
  

Urz�dzenia nie nale�y u�ytkowa� wzgl�dnie podnosi� do góry, gdy panuje silny wiatr (zo-
bacz w tabeli), podczas silnych opadów deszczu, �niegu lub mo�liwo�ci mrozu. Przy za-
stosowaniu czujnika wiatru nale�y zwróci� uwag� na geometri� budynku i nale�y go usta-
wi� na najni�sz� warto��. 
Zalecane maksymalne warto�ci graniczne wiatru 
  

Produkt Odmiana m/s Warto�ci 
Beaforta 
(około) 

Wiatr 

Prowadzenie 
linowe 

12-15 6 Silny wiatr Roleta tkaninowa 

(Monta� bezpo�rednio na 
fasadzie - odst�p standar-
dowy) 

Szyny prowa-
dz�ce 

12-15 6 Silny wiatr 

Prowadzenie 
linowe 

10-12 5-6 Bryza do silnego 
wiatru 

Roleta tkaninowa 

(zamocowanie z odst�pem 
- od 25 do ok. 80 cm) / 
normalnie nie dopuszczo-
ne jako wykonanie szyno-
we 

Szyny prowa-
dz�ce 

10-12 5-6 Bryza do silnego 
wiatru 

Prowadzenie 
linowe 

12-15 6 Silny wiatr Roleta tkaninowa 

(monta� pod o�cie�em) 
Szyny prowa-

dz�ce 
12-15 6 Silny wiatr 

�aluzja zewn�trzna / 
roleta z lamelami płaski-
mi 

(Monta� bezpo�rednio na 
fasadzie - odst�p standar-
dowy) 

Prowadzenie 
linowe 

10-14 5-6 Bryza do silnego 
wiatru 

(zamocowanie z odst�pem 
- od 30 do ok. 80 cm) 

Prowadzenie 
linowe 

8-10 4-5 �rednia do silnej 
bryzy 

(monta� pod o�cie�em) Prowadzenie 
linowe 

10-14 5-6 Normalna bryza 
do silnego wiatru 
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Uwaga! Te warto�ci przedstawiaj� zaledwie zalecenia i s� one zale�ne od 
poło�enia budynku. 
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Instrukcja obsługi 
Obsługa ogólna  
Odmiana z nap�dem korbowym 
  

1.

2.

1

 
� Zamek bagnetowy 
  

 

Dr��ek korby na stale za-
mocowany 

Dr��ek korby wyci�gn�� z 
uchwytu korby. 

 

Dr��ek korby z zamkiem 
bagnetowym 

Dr��ek korby naci�gn�� na 
wyj�cie przekładni i lekko go 
obraca� a� do zaskoczenia 
zamka. 

 

Dr��ek korby obraca� 

Dr��ek korby o obu przegu-
bach kolankowych zgi�� o 
90° stopni. Dr��ek korby ok. 
30 stopni odci�gn��° od 
ramy okna. Materiał rolety 
porusza� w wybranym kie-
runku za pomoc� obracania 
dr��ka korby. 
Po wykonaniu tej czynno�ci 
dr��ek korby ponownie 
umie�ci� w jego uchwycie. 

  

  

Odmiana z nap�dem elektrycznym 
  

 
  

 

Poprzez przyci�ni�cie przeł�cznika, sterowa-
nia zdalnego lub urz�dzenia automatycznego 
materiał rolety porusza si� do góry lub na dół. 
Punkty kra�cowe nap�du zostały zdefiniowa-
ne przed producenta i je�li konieczna jest ich 
zmiana, to nale�y przestrzega� doł�czonej 
instrukcji producenta. Poprzez rozlu	nienie 
przeł�cznika wzgl�dnie przyci�ni�cie przyci-
sku dla ruchu w kierunku przeciwnym lub 
przycisku zatrzymania si�, urz�dzenie zosta-
nie zatrzymane. 

 

Mo�liwo�ci obsługi za pomoc� sterowa� 
prosz� sprawdzi� w doł�czonych doku-
mentach producenta. 
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Czyszczenie / konserwacja / zakłócenia 

 

1. Czyszczenie 
  

- Od zewn�trz umocowana osłona przeciwsłoneczna mo�e zabrudzi� si� z 
biegiem czasu. Wła�ciwo�ci produktu nie zostan� przez to pomniejszone. 
Powlekane proszkowo cz��ci zachowaj� dłu�ej ładny wygl�d, je�li regu-
larnie zostan� one wypolerowana szmatk� wełnian�. 

- Nie wolno stosowa� �adnych rozpuszczalników, �rodków z alkoholem 
(spirytusem) i �rodków szoruj�cych! 

- Przy zabrudzeniach takich jak odciski palców, lekkie zabrudzenia tłusz-
czem i olejami nale�y nast�puj�co post�powa�: 
 

 

- Elementy powleczone (lamele, prowadzenia, osłony oraz cz��ci z two-
rzywa sztucznego) mo�na przetrze� letni� wod� z neutralnym �rodkiem 
czyszcz�cym. Podczas czyszczenia lameli nale�y zwraca� szczególn� 
uwag� na to, aby nie zostały one odkształcone. 
 

 

- Powleczone elementy metalowe urz�dzenia przetrze� mi�kk� �cierk� z 
łagodnym �rodkiem czyszcz�cym. Nast�pnie przepłuka� czyst� wod� i 
wytrze� do sucha czyst� �cierk�. 
 

  

 

2. Konserwacja 
  

- Konstrukcja Pa�stwa urz�dzenia nie wymaga konserwacji! 
- Je�li stwierdz� Pa�stwo uszkodzenia, to koniecznie nale�y przestrzega� 

przepisów bezpiecze�stwa na stronach 4 i 5 oraz zwróci� si� do nast�p-
nego sklepu firmowego firmy HELLA. 
 

  

 

3. Zakłócenia 
  

- Podczas ewentualnych zakłóce� nale�y skontaktowa� si� z nast�pnym 
sklepem firmowym firmy HELLA. W Pa�stwa własnym interesie nale�y 
unika� samodzielnej naprawy zakłóce�. Przy nieprawidłowym u�yciu i 
u�yciu w celach niezgodnych z przeznaczaniem przestaje obowi�zywa� 
gwarancja. 
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Przed monta�em 

 

Przy dostawie nale�y niezwłocznie skontrowa� zawarto�� dostawy z doku-
mentami i pod wzgl�dem uszkodze� transportowych. 

  

 

Je�li brak jest cz��ci lub cz��ci s� uszkodzone, to nale�y niezwłocznie skon-
taktowa� si� z Pa�stwa dostawc�. 

  

 

Nale�y skontrolowa� powierzchni� monta�ow� i upewni� si�, �e materiał 
monta�y nadaje si� do powierzchni monta�owe, aby w ten sposób zapewni� 
prawidłowy monta� urz�dzenia. W razie potrzeby nale�y skontaktowa� si� z 
wyspecjalizowanym przedsi�biorstwem monta�owym. 

  

 

Opakowanie kartonowe nale�y chroni� przed wpływem wilgoci. Podczas 
transportu to opakowanie nale�y chroni� przed wilgoci� za pomoc� folii. 

  

 

Wi�ksze urz�dzenie nale�y transportowa� przed dwie osoby. Opakowania 
nale�y ostro�nie transportowa� i przechowywa�, aby chroni� je przed uszko-
dzeniami. 

  

 

Materiał opakunkowy ostro�nie usun��, zwłaszcza przy u�yciu no�a nale�y 
zwraca� uwag�, aby nie uszkodzi� zawarto�ci opakowania. 

  

 

Materiały opakunkowe nale�y utylizowa� zgodnie z obowi�zuj�cymi przepi-
sami. 

  

 

Niebezpiecze�stwo uduszenia si�! 

Folia nie mo�e dosta� si� do r�k dzieci. Nale�y j� przechowywa� w bez-
piecznym miejscu.  

  

 

Ostrze�enie! 

Nieprawidłowy monta� mo�e prowadzi� do powa�nych urazów na zdrowiu. 
Nale�y koniecznie przestrzega� instrukcji monta�u. Nale�y zabezpieczy� 
miejsce monta�u. 
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Przegl�d: Roleta z nap�dem korbowym 
Szyna prowadz�ca 
  

1

3

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

18

17

16

15

14  
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Legenda 

1  Szyna górna  10  Uchwyt korby 
2  Blokada ko�cowa  11  Szyna dolna 
3  Zwrotnica  12  Nakładka rozporowa trzymaj�ca 
4  Uchwyt przekładni  13  Rozpora zaciskowa 
5  Nap�d korbowy  14  Konsola monta�owa 
6  Górne zako�czenie szyny prowa-

dz�cej 
 15  kanciasta szyna prowadz�ca 

7  Dolne zako�czenie szyny prowa-
dz�cej 

 16  Okr�gła szyna prowadz�ca 

8  Rami� przegubowe  17  Boczna szyna prowadz�ca 
9  Korba  18  Szyna prowadz�ca kombi 
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Przegl�d: Roleta z nap�dem korbowym 
Prowadzenie linowe 
  

1
3

2

4 5

6
7

8

9

10

11

12

 
  

Legenda 

1  Szyna górna  7  Korba r�czna 
2  Pał�k odci�gu  8  Uchwyt korby 
3  Blokada ko�cowa  9  Pokrywka ko�cowa 
4  Wał poprzeczny  10  K�townik odci�gu 
5  Drut ze stali, odci�g z perlonu  11  Rozpornik misa odci�gu 
6  Szyna dolna  12  Misa odci�gu 
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Przegl�d: Roleta z nap�dem elektrycznym 
Szyna prowadz�ca  
  

1

3

2

4

5

6

7

8

9

10
11

12

13

14

 
  

 
 
 
Legenda: 
  

1  Odbiornik (opcjonalny) 
2  Szyna górna 
3  Klamra mocuj�ca 
4  Zwrotnica 
5  Górne zako�czenie szyny 

prowadz�cej 
6  Dolne zako�czenie szyny 

prowadz�cej 
7  Szyna dolna 
8  Konsola monta�owa 
9  Nakładka rozporowa trzy-

maj�ca 
10  Rozpora zaciskowa 
11  kanciasta szyna prowadz�-

ca 
12  Okr�gła szyna prowadz�ca 
13  Boczna szyna prowadz�ca 
14  Szyna prowadz�ca kombi 
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Przegl�d: Roleta z nap�dem elektrycznym 
Prowadzenie linowe 
  

1

3

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
 

  

 
 
 
Legenda: 
  

1  Odbiornik (opcjonalny) 
2  Szyna górna 
3  Klamra mocuj�ca 
4  Pał�k odci�gu 
5  Zwrotnica 
6  Drut ze stali, odci�g z per-

lonu 
7  Pokrywka ko�cowa 
8  Szyna dolna 
9  K�townik odci�gu 
10  �ruba dla misy spr��yny 
11  Rozpornik misa odci�gu 
12  Du�a misa odci�gu 
13  Mała misa odci�gu 
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Monta� no�nika 
No�nik dla monta�u w szybie 
  

97

6
9

A1

A

1

2
 

  

Legenda 

1  Otwór podłu�ny Ø 6,3x18 mm 
2  �ruby mocuj�ce 

 
  

 Zaznaczy� pozycj� no�nika i 
odwiertów na podło�u mon-
ta�owym, jak pokazano na 
znajduj�cych si� obok rysun-
kach. 
 
Ilo�� no�ników (zob. w tabeli 
na nast�pnej stronie) rozmie-
�ci�, no�niki umie�ci� mo�li-
wie blisko (ok. 50 mm) ło�y-
ska. 
 
Wymiar A min. = Szeroko�� 
lameli + 40 mm 
 

Wymiar A1 min. = Szero-
ko�� x 0,5 + 20 mm 
 

Wywierci� odpowiednie otwo-
ry, aby umocowa� materiał. 
 
No�nik skr�ci� z podło�em 
monta�owym przed otwór 
podłu�ny. 
 

 

No�niki musz� zosta� do-
kładnie wypoziomowane i 
wypionowane w stosunku do 
siebie. 
 

 

Podczas monta�u urz�dzenia 
�ruby monta�owe nale�y 
dokr�ci� z dopasowan� sił�, 
aby ułatwi� pó	niejsze otwar-
cie w celach naprawczych. 
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Monta� no�nika 
No�nik dla monta�u w niszy z pokryw� ochronn� 

 
Gł�boko�� pokrywy 115 mm dla AR 65 
Gł�boko�� pokrywy 135 mm dla AR 80, AR 92 
  

52
115 (135)

6
0

7
2

1

<
=

2
5

5

6
0

115 (135)

 
  

Szeroko�� lameli Ilo�� no�ników 

do 1500 mm 2 

1501-3000 mm 3 

3001-4500 mm 4 

>4501 mm 5 
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Monta� materiału 

1

3

2

4 5

 
  

 

Otworzy� zamontowane 
no�niki pionowe. 
 
Materiał opu�ci� o ok. 500 
mm. Przy nap�dzie elek-
trycznym za pomoc� kabli 
próbnych.  
 
Szyn� górn� wprowadzi� w 
no�nik.  
 
Zamkn�� no�nik. 
 
Szyn� górn� równomiernie 
rozprowadzi� na całej szero-
ko�ci. 
 
Zabezpieczy� szyn� górna 
poprzez dokr�cenie �rub 
no�nika. 
 

 

Uwaga!  
Niebezpiecze�stwa dla 
zdrowia lub �ycia! Nakładki 
no�nika musz� by� odpo-
wiednio zamkni�te i przy-
mocowane! 
 

 

	ruby monta�owe nale�y 
dokr�ci� z dopasowan� 
sił�, aby ułatwi� pó
niejsze 
otwarcie w celach napraw-
czych. 

  

Legenda 

1  No�nik otwarty 
2  Materiał opu�ci� o ok. 500 mm. 
3  Wprowadzi� 
4  No�nik zamkn�� 
5  No�nik zamkni�ty 
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Wykonanie przeprowadzenia 
Nap�d korbowy 

 
Sko�ne przeprowadzenie korby 
  

Ø 10-13

 
  

 

Skontrolowa� wymiary ele-
mentów i otworów w murach 
lub okiennych.  
Nanie�� wymiary wyprowa-
dzenia nap�du z szyny gór-
nej na �cian� wzgl�dnie na 
okno. Nast�pnie wywierci� 
przeprowadzenie. 
 
Przy nap�dach korbowych 4-
k�tny dr��ek korby musi 
znajdowa� si� w �rodku 
odwiertu! 

  

  

 
Poziome przeprowadzenie korby 
  

Ø 10-13

 
  

 
  

Legenda 

1  przy nap�dzie korbowym min. 25 mm 
  

ø10-13

1
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Monta� korby 
Nap�d korbowy 

1

2

3

4

5

I

II

III

IV

 
Rys. 1 
 
Legenda 

� �ruba pionowa 

� Przegub krzy�owy 

� Dr��ek korby 

� Klips zabezpieczaj�cy korb� 

� Uchwyt korby 
  

 

Dr��ek czworok�tny wpro-
wadzi� do przekładni korby 
poprzez otwór przeprowadza-
j�cy. W ten sposób zostanie 
ustalona dokładna pozycja 
dla monta�u ramienia prze-
gubowego. 
Przy tym nale�y zwraca� 
uwag�, aby dr��ek czworo-
k�tny znajdował si� mo�liwie 
w �rodku odwiertu przepro-
wadzaj�cego. W ten sposób 
mo�na sprawdzi� długo�� 
dr��ka korby. Je�li jest on za 
długi, to mo�na go pó	niej 
skróci�. 
Rami� przegubowe umoco-
wa� za pomoc� odpowied-
nich wkr�tów z łbem sto�ko-
wym płaskim. 
Funkcj� skontrolowa� za 
pomoc� obrotu przegubu 
krzy�owego. 
Dr��ek korby wprowadzi� w 
przegub krzy�owy. 
Zwraca� uwag� na wyrówna-
nie odwiertów. 
Klips zabezpieczaj�cy korb� 
nasadzi� na dr��ek korby. 
Uchwyt korby (5) zamocowa� 
w odpowiednim miejscu. 
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Monta� urz�dze� poł�czonych 

 

Przed monta�em wsun�� sze�ciok�t poł�czeniowy z pier�cieniami ustaw-
nymi w jeden z wałów poprzecznych. Zamontowa� urz�dzenia, które maj� 
zosta� poł�czone. Nale�y zwraca� uwag� na równomierne rozmieszczenie 
urz�dze� (wysoko�� i gł�boko�� monta�u). 

  

3

1

2

 
  

Wyrówna� odst�p urz�dze� od siebie. Na-
st�pnie nale�y umocowa� urz�dzenia na 
pomoc� zaci�ni�cia no�ników monta�owych.  
Nale�y zwraca� uwag� na równomierny od-
st�p wałów poprzecznych. Sze�ciok�t  poł�-
czeniowy wsun�� teraz z znajduj�cy si� po 
przeciwnej stronie wał poprzecznych i zablo-
kowa� go za pomoc� pier�cieni ustawnych.  
Je�li sze�ciok�ta poł�czeniowego nie da si� 
łatwo wprowadzi� w urz�dzenie, które ma 
zosta� poł�czone, to nale�y to urz�dzenie 
ponownie wyrówna�.  
  

1  Sze�ciok�t poł�czeniowy 
2  Pier�cienie ustawne 
3  Wały poprzeczne 
4  Odst�p urz�dze� 

  
  

4

2
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Rys.: Schematyczne przedstawienie monta�u urz�dze� poł�czonych; wa�ne dla rolet i 
�aluzji zewn�trznych. 
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Monta� szyn prowadz�cych 
1

II

6

I

5

 
  

1

2

3

4

 
  

Legenda 

1  Szyna prowadz�ca 
2  Sto�ek zaciskowy 
3  Konsola 
4  �ruba zaciskowa 
5  Uchwyt odci�gu 
6  Sto�ek zaciskowy 
I  �ruba zaciskowa 
II  �ruba zaciskowa 

  

 

z konsol� monta�ow� 

Szyn� prowadz�c� wsun�� w 
wst�pnie zamontowane sto�-
ki zaciskowe w konsoli. Szy-
ny prowadz�ce wyrówna� w 
wysoko�ci poprzez przesu-
wanie. 
 
Szyny prowadz�ce zabezpie-
czy� przez dokr�cenie �ruby 
zaciskowej (4). 
 

 

z elementem rozporowym 

Na podło�u monta�owym 
zamontowa� uchwyt odci�gu. 
Elementy zaciskowe wyrów-
na� pod wzgl�dem wymaga-
nej długo�ci poprzez ich 
przesuwanie. 
Nast�pnie zabezpieczy� je 
poprzez dokr�cenie �ruby 
zaciskowej (I). Poluzowa� 
�rub� zaciskow� (II) i wci-
sn�� lub wsun�� szyny pro-
wadz�ce. Szyny prowadz�ce 
wyrówna� w wysoko�ci po-
przez ich przesuwanie. 
Szyny prowadz�ce zabezpie-
czy� przez dokr�cenie �ruby 
zaciskowej (II). 
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Monta� szyn prowadz�cych 
 
  

~ 3-4

~ 3-4
26

4

1

3

2

4

5

2

 
  

 

Podło�e monta�owe skontro-
lowa� przed rozpocz�ciem 
monta�u. �ruby zaciskowe 
mocno dokr�ci�. Koniecznie 
zachowa� wymiary osiowe. 
Szyny prowadz�ce zamon-
towa� pionowo i równolegle 
do siebie. Koniecznie zacho-
wa� podane wymiary. 

  

 
 
  

Legenda 

1  Szeroko�� lameli 
2  Szeroko�� ko�cowa 
3  przy nap�dzie korbowym min. 25 mm 
4  Szeroko�� otworu 
5  Szeroko�� ko�cowa = wymiar osiowy 

  

  

 
  

Wysoko�� AR od [mm]  1801 3001 4001 

 do [mm] 1800 3000 4000 5200 

Element roz-
porowy 

za ka�dy FA 
[sztuka] 

2 3 4 5 
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Monta� odci�gu 

1

3

2  
  

 
  

10-15

15

4

5  
  

 

 

Wst�pnie zamocowany drut 
wprowadzi� do dolnego ele-
mentu odci�gu. Doln� cz��� 
jak pokazano obok zamonto-
wa� w wybranej odmianie 
odci�gu.  
 

 

Koniecznie zachowa� podany 
wymiar.  
Szeroko�� ko�cowa do osi 
drutu (standard = FB - 15 
mm). 
Odci�g koniecznie pionowo i 
równolegle zamontowa�. 

  

 
 
 
  

Legenda 

1  Konsole monta�owe 
2  K�townik odci�gu z mis� spr��yny 
3  K�t naci�gu 
4  Szeroko�� ko�cowa 
5  Szeroko�� otworu 
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Wytyczne sterowania dla urz�dze� elektrycznych 

 

Zamontowane nap�dy zawieraj� nap�d w zintegrowan� przekładni� obiego-
w�, hamulcem, zł�cznikiem kra�cowym na górze i na dole oraz bezpieczni-
kiem termicznym, czyli nie jest to tylko silnik elektrycznym, ale kompletny 
system nap�dowy. 

 
  

 

Zastosowane nap�dy w niektórych wzgl�dach NIE odpowiadaj� dost�pnym 
w handlu, zwykłym odbiornikom energii. Z tego powodu nale�y zwraca� 
uwag� na nast�puj�ce wskazówki i przepisy bezpiecze�stwa. 

 
  

 

Instalacj�, pomiary, rozruch i naprawy urz�dzenia elektrycznego wolno do-
konywa� tylko autoryzowanym pracownikom (według VDE 100). Niepopraw-
ne podł�czenie mo�e prowadzi� do powa�nych zagro�e� dla u�ytkownika. 

 
  

 

- Prosz� zwróci� uwag� na schemat podł�czenia! 
- Za szkody powstałe na wskutek nieprawidłowej instalacji nie ponosimy 
�adnej odpowiedzialno�ci. 

- Silników nigdy nie wolno podł�cza� bezpo�rednio równolegle! 
- Silników nigdy nie wolno jednocze�nie sterowa� sygnałami DO GÓRY i 

NA DÓŁ! 
- Przerwy w przeł�czeniach pomi�dzy DO GÓRY i NA DÓŁ ustawi� na 

ok. 0,5 sekundy (przy magistralach Instabus EIB cz�sto zapomniane). 
 
  

 

Eliminacja zakłóce� 
Wszystkie nap�dy elektryczne odpowiadaj� normie VDE 0875 cz��� 1/11.84 
oraz wytycznej UE 82/499/EWG o eliminacjach zakłóce�. Podczas pracy 
innych urz�dze�, które mog� prowadzi� do zakłóce�, osoba instaluj�ca 
zobowi�zana jest, na podstawie obowi�zku eliminacji zakłóce�, do zadbania 
o to, aby cało�� instalacji odpowiadała obowi�zuj�cym przepisom. 

 
  

 

Praca w pomieszczeniach mokrych 
Nap�dy posiadaj� stopie� ochrony "ochrona przed strumieniem wody z 
dowolnego kierunku", podczas pracy w pomieszczeniach mokrych musz� 
zosta� spełnione przepisy mi�dzy innymi VDE 0100/cz��� 701, 702, do-
stawcy energii oraz kontroli bezpiecze�stwa. 
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Wytyczne sterowania dla silników �aluzji 
 
  

 

- Do przeł�cznika jednobiegunowego nigdy nie wolno podł�cza� wi�cej ni� 
jednego silnika! 

- Tylko za pomoc� sterowania grup mo�na obsługiwa� za pomoc� jednego 
przeł�cznika kilka silników. 

- Przeł�czniki dla �aluzji musz� koniecznie zosta� zablokowane elektrycz-
nie i mechanicznie. 

  

 
Silniki Elero 

Rodzaje nap�dów: JA 05 Soft; JA 09 Soft; JA 20 DK 
 
 
Dane techniczne 
  

Moment obrotowy 5 Nm 9 Nm 20 Nm 

Napi�cie / cz�stotliwo�� 230 V / 50 Hz 

Znamionowa pr�dko�� 
obrotowa [1/min] 

26 

Stopie� ochrony IP 44 

Zakres zł�czników kra�-
cowych 

85 obrotów 

Moc pobrana [W] 100 170 190 

Pr�d znamionowy [A] 0,45 0,75 1,05 

Długo�� kabla z wtyczk� 0,8 m 

Przekrój kabla [mm²] 4 x 0,75 
  

 
 
  

 

- Uwaga: Je�li powy�sze wskazówki nie zostan� przestrzegane, podczas 
wykonania podł�cze�, które nie odpowiadaj� wymogom DIN lub przy nie-
przestrzeganie obowi�zuj�cych reguł techniki, za powstałe szkody na 
zdrowiu i szkody materiałowe nie odpowiada ani producent silnika ani 
producent rolety. 

- Nale�y poprosi� o potwierdzenie przez wykonuj�cego prace, �e podł�-
czenie elektryczne zostało wykonane zgodnie ze schematami podł�cze-
nia (zob. w instrukcji monta�u silnika), ogólnymi wskazówkami, przepisa-
mi bezpiecze�stwa i wytycznymi sterowania! 
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Podł�czenie elektryczne 

 

W tym celu koniecznie nale�y zwróci� uwag� na rozdział o wytycznych ste-
rowania dla �aluzji zewn�trznych i przepisy bezpiecze�stwa! 

  

 
  

Złączka wtykowa3 2

4

1

Silnik umieszczony środkowo

Złączka

Hirschmanna

Kolory kabla podłączeniowego

1

2

3

4

niebieski

brązowy

czarny

żółty / zielony przewód ochronny PE

faza kierunku obrotu 2

faza kierunku obrotu 1

przewód środkowy N

na dół

do góry

Kierunek obrotu

 
  

Przykład podłczenia

Grzybek

szczkowy

Sieć

230V / 50Hz

L1
N

PE

Stosować tylko zablokowane 

przełączniki lub przyciski 

żaluzji!

P
E

c
z
a

rn
y

s
w b

rą
z
o

w
y
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Informacje ogólne  
 Odmiana z odwróceniem obustronnym 
Podczas ruchu na dół w stanie zamkni�tym, podczas ruchu do góry zamkni�te do we-
wn�trz, pomi�dzy bezstopniowo przestawialne.  
Przed uruchomieniem nap�du prosz� zwróci� uwag� na rozdział z przepisami bez-
piecze�stwa. 
  

1

 
  

 

Materiał porusza� do dołu 

Dr��ek korby obraca� lub przeł�cznik 

 ustawi�. Przy nap�dzie elektrycz-
nym materiał porusza si� do ustawionej 
pozycji ko�cowej. Prze obrócenie do 0 
wzgl�dnie krótkie przyci�ni�cie kierunku 
przeciwnego materiał zatrzyma si� w 
ka�dej wybranej pozycji. 

  
  

 
  

 

Materiał otworzy� 

Dr��ek korby obraca� (ruch do góry) 

lub przeł�cznik krótko   ustawi�. Ta 
czynno�� powtarza� tak długo, a� ��-
dana pozycja lameli zostanie osi�gni�-
ta. 

  

  

 
  

 

Materiał zamkn�� 

Dr��ek korby obraca� (ruch do dołu) 

lub przeł�cznik krótko  ustawi�. Ta 
czynno�� powtarza� tak długo, a� ��-
dana pozycja lameli zostanie osi�gni�-
ta. 
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Legenda 
  

1  Wewn�trz 
  

 

Materiał porusza� do góry 

Dr��ek korby obraca� lub przeł�cznik 

 ustawi�. Przy nap�dzie elektrycz-
nym materiał porusza si� do ustawionej 
pozycji ko�cowej. Prze obrócenie do 0 
wzgl�dnie krótkie przyci�ni�cie kierunku 
przeciwnego materiał zatrzyma si� w 
ka�dej wybranej pozycji. 

Kierunek obrotu jest zale�ny od odmia-
ny urz�dzenia i poło�enia nap�du pod-
czas monta�u i w ten sposób mo�e on 
odbiega� od tutaj pokazanego kierunku 
obrotu. 
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Informacje ogólne  
 Odmiana z odwróceniem°  o 90 stopni 
Podczas opuszczania �aluzji materiał jest na zewn�trz zamkni�ty, podczas podnoszenia 
jest on w pozycji poziomej i mo�e zosta� dowolnie obracany. 
Przed uruchomieniem nap�du prosz� zwróci� uwag� na rozdział z przepisami bez-
piecze�stwa. 
  

1

 
  

 

Materiał porusza� do dołu 

Dr��ek korby obraca� lub przeł�cznik 

 ustawi�. Przy nap�dzie elektrycz-
nym materiał porusza si� do ustawionej 
pozycji ko�cowej. Prze obrócenie do 0 
wzgl�dnie krótkie przyci�ni�cie kierunku 
przeciwnego materiał zatrzyma si� w 
ka�dej wybranej pozycji. 

  
  

 
  

 

Materiał otworzy� 

Dr��ek korby obraca� (ruch do góry) 

lub przeł�cznik krótko  ustawi�. Ta 
czynno�� powtarza� tak długo, a� ��-
dana pozycja lameli zostanie osi�gni�-
ta. 

  

  

 
  

 

Materiał zamkn�� 

Dr��ek korby obraca� (ruch do dołu) 

lub przeł�cznik krótko  ustawi�. Ta 
czynno�� powtarza� tak długo, a� ��-
dana pozycja lameli zostanie osi�gni�-
ta. 
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Legenda 
  

1  Wewn�trz 
  

 

Materiał porusza� do góry 

Dr��ek korby obraca� lub przeł�cznik 

 ustawi�. Przy nap�dzie elektrycz-
nym materiał porusza si� do ustawionej 
pozycji ko�cowej. Prze obrócenie do 0 
wzgl�dnie krótkie przyci�ni�cie kierunku 
przeciwnego materiał zatrzyma si� w 
ka�dej wybranej pozycji. 

Kierunek obrotu jest zale�ny od odmia-
ny urz�dzenia i poło�enia nap�du pod-
czas monta�u i w ten sposób mo�e on 
odbiega� od tutaj pokazanego kierunku 
obrotu. 
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Informacje ogólne - odmiana Variotec 
z pozycj� robocz� 

aluzja porusza si� z lamelami obróconymi o ok. 50 stopni° lamelami otwartymi i w ka�dej 
pozycji mo�na j� całkowicie zamkn��. Ruch do góry w poziomej pozycji lameli 
Przed uruchomieniem nap�du prosz� zwróci� uwag� na rozdział z przepisami bez-
piecze�stwa. 
  

1

 
  

 

Materiał porusza� do dołu 

Dr��ek korby obraca� lub przeł�cznik 

 ustawi�. Przy nap�dzie elektrycz-
nym materiał porusza si� do ustawionej 
pozycji ko�cowej. Prze obrócenie do 0 
wzgl�dnie krótkie przyci�ni�cie kierunku 
przeciwnego materiał zatrzyma si� w 
ka�dej wybranej pozycji. 

  
  

 
  

 

Materiał otworzy� 

Dr��ek korby obraca� (ruch do góry) 

lub przeł�cznik krótko  ustawi�. Ta 
czynno�� powtarza� tak długo, a� ��-
dana pozycja lameli zostanie osi�gni�-
ta. 

  

  

 
  

Legenda 
  

1  Wewn�trz 
  

 

Materiał porusza� do góry 

Dr��ek korby obraca� lub przeł�cznik 

 ustawi�. Przy nap�dzie elektrycz-
nym materiał porusza si� do ustawionej 
pozycji ko�cowej. Prze obrócenie do 0 
wzgl�dnie krótkie przyci�ni�cie kierunku 
przeciwnego materiał zatrzyma si� w 
ka�dej wybranej pozycji. 

Kierunek obrotu jest zale�ny od odmia-
ny urz�dzenia i poło�enia nap�du pod-
czas monta�u i w ten sposób mo�e on 
odbiega� od tutaj pokazanego kierunku 
obrotu. 
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1. 2. 3.

 
  

 
  

2. 3.1.

 
  

 

Materiał całkowicie zamkn�� 

z ka�dej pozycji (poza doln� pozycj� 
ko�cow�) 
  

1. Materiał zatrzyma� w dowolnej 
pozycji. 

2. Dr��ek korby lub przeł�cznik krót-

ko poruszy� w  kierunku, lamele 
otworz� si�. 

3. Dr��ek korby lub przeł�cznik poru-

szy� w  kierunku, zamkn�� gór-
n� i doln� cz��� materiału. 

 z dolnej pozycji ko�cowej 
  

1. Materiał poruszy� do dołu do oporu 
wzgl�dnie do pozycji ko�cowej. 

2. Dr��ek korby lub przeł�cznik krót-

ko poruszy� w  kierunku, lamele 
otworz� si�. 

3. Dr��ek korby lub przeł�cznik poru-

szy� w  kierunku, zamkn�� gór-
n� i doln� cz��� materiału. 
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Informacje ogólne  
 Odmiana funkcj� transportu �wiatła dziennego  

aluzja zostaje opuszczona przy zamkni�tym materiale. Górna cz��� materiały mo�e zo-
sta� otwarta do ok. 90° stopni, a dolna cz��� pozostaje zamkni�ta. Podczas podnoszenia 
górna cz��� materiału jest zamkni�ta (odwrócona do wewn�trz) Dolna cz��� materiału 
porusza si� przy maksymalnym k�cie otwarcia w pozycji poziomej lameli.  
Przed uruchomieniem nap�du prosz� zwróci� uwag� na rozdział z przepisami bez-
piecze�stwa. 
  

1

 
  

 

Materiał porusza� do dołu 

Dr��ek korby obraca� lub przeł�cznik 

 ustawi�. Przy nap�dzie elektrycz-
nym materiał porusza si� do ustawionej 
pozycji ko�cowej. Prze obrócenie do 0 
wzgl�dnie krótkie przyci�ni�cie kierunku 
przeciwnego materiał zatrzyma si� w 
ka�dej wybranej pozycji. 

  
  

 
  

 

Materiał otworzy� 

Dr��ek korby obraca� (ruch do góry) 

lub przeł�cznik krótko  ustawi�. Ta 
czynno�� powtarza� tak długo, a� ��-
dana pozycja lameli zostanie osi�gni�-
ta. 

 

Materiał zamkn�� 

Dr��ek korby obraca� (ruch do dołu) 

lub przeł�cznik krótko  ustawi�. Ta 
czynno�� powtarza� tak długo, a� ��-
dana pozycja lameli zostanie osi�gni�-
ta. 
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Legenda 
  

1  Wewn�trz 
  

 

Materiał porusza� do góry 

Dr��ek korby obraca� lub przeł�cznik 

 ustawi�. Przy nap�dzie elektrycz-
nym materiał porusza si� do ustawionej 
pozycji ko�cowej. Prze obrócenie do 0 
wzgl�dnie krótkie przyci�ni�cie kierunku 
przeciwnego materiał zatrzyma si� w 
ka�dej wybranej pozycji. 

Kierunek obrotu jest zale�ny od odmia-
ny urz�dzenia i poło�enia nap�du pod-
czas monta�u i w ten sposób mo�e on 
odbiega� od tutaj pokazanego kierunku 
obrotu. 
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Informacje ogólne  
 Odmiana funkcj� sterowania �wiatłem  
Materiał porusza si� z lamelami w obszarze górnym o ok. 50 stopni° otwartymi. Dolne 
lamele s� zamkni�te. Podnoszenie �aluzji z lamelami w pozycji poziomej w górnej cz��ci, 
dolna cz��� nachylona o° ok. 20 stopni. Materiał mo�na w ka�dej pozycji poprzez obraca-
nie całkowicie zamkn��. 
Przed uruchomieniem nap�du prosz� zwróci� uwag� na rozdział z przepisami bez-
piecze�stwa. 
  

1

 
  

 

Materiał porusza� do dołu 

Dr��ek korby obraca� lub przeł�cznik 

 ustawi�. Przy nap�dzie elektrycz-
nym materiał porusza si� do ustawionej 
pozycji ko�cowej. Prze obrócenie do 0 
wzgl�dnie krótkie przyci�ni�cie kierunku 
przeciwnego materiał zatrzyma si� w 
ka�dej wybranej pozycji. 

  
  

 
  

 

Materiał otworzy� 

Dr��ek korby obraca� (ruch do góry) 

lub przeł�cznik krótko  ustawi�. Ta 
czynno�� powtarza� tak długo, a� ��-
dana pozycja lameli zostanie osi�gni�-
ta. 

 

Materiał zamkn�� 

Dr��ek korby obraca� (ruch do dołu) 

lub przeł�cznik krótko  ustawi�. Ta 
czynno�� powtarza� tak długo, a� ��-
dana pozycja lameli zostanie osi�gni�-
ta. 
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Legenda 
  

1  Wewn�trz 
  

 

Materiał porusza� do góry 

Dr��ek korby obraca� lub przeł�cznik 

 ustawi�. Przy nap�dzie elektrycz-
nym materiał porusza si� do ustawionej 
pozycji ko�cowej. Prze obrócenie do 0 
wzgl�dnie krótkie przyci�ni�cie kierunku 
przeciwnego materiał zatrzyma si� w 
ka�dej wybranej pozycji. 

Kierunek obrotu jest zale�ny od odmia-
ny urz�dzenia i poło�enia nap�du pod-
czas monta�u i w ten sposób mo�e on 
odbiega� od tutaj pokazanego kierunku 
obrotu. 
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Informacje ogólne  
 Odmiana funkcj� sterowania �wiatłem  
Materiał porusza si� z lamelami w obszarze górnym o ok. 15 stopni° otwartymi. Dolne 
lamele s� zamkni�te. Podnoszenie �aluzji z lamelami w pozycji poziomej w górnej cz��ci, 
dolna cz��� nachylona o° ok. 70 stopni. Materiał mo�na w ka�dej pozycji poprzez obraca-
nie całkowicie zamkn��. Górna cz��� materiału pozostaje przy tym całkowicie zamkni�ta. 
Przed uruchomieniem nap�du prosz� zwróci� uwag� na rozdział z przepisami bez-
piecze�stwa. 
  

1

 
  

 

Materiał porusza� do dołu 

Dr��ek korby obraca� lub przeł�cznik 

 ustawi�. Przy nap�dzie elektrycz-
nym materiał porusza si� do ustawionej 
pozycji ko�cowej. Prze obrócenie do 0 
wzgl�dnie krótkie przyci�ni�cie kierunku 
przeciwnego materiał zatrzyma si� w 
ka�dej wybranej pozycji. 

  
  

 
  

 

Materiał otworzy� 

Dr��ek korby obraca� (ruch do góry) 

lub przeł�cznik krótko  ustawi�. Ta 
czynno�� powtarza� tak długo, a� ��-
dana pozycja lameli zostanie osi�gni�-
ta. 

 

Materiał zamkn�� 

Dr��ek korby obraca� (ruch do dołu) 

lub przeł�cznik krótko  ustawi�. Ta 
czynno�� powtarza� tak długo, a� ��-
dana pozycja lameli zostanie osi�gni�-
ta. 
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Legenda 
  

1  Wewn�trz 
  

 

Materiał porusza� do góry 

Dr��ek korby obraca� lub przeł�cznik 

 ustawi�. Przy nap�dzie elektrycz-
nym materiał porusza si� do ustawionej 
pozycji ko�cowej. Prze obrócenie do 0 
wzgl�dnie krótkie przyci�ni�cie kierunku 
przeciwnego materiał zatrzyma si� w 
ka�dej wybranej pozycji. 

Kierunek obrotu jest zale�ny od odmia-
ny urz�dzenia i poło�enia nap�du pod-
czas monta�u i w ten sposób mo�e on 
odbiega� od tutaj pokazanego kierunku 
obrotu. 
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Rozruch / kontrola pracy 

 

Urz�dzenie nale�y przynajmniej jeden raz kompletnie poruszy� do dołu i do 
góry. Podczas wyprowadzania w obszarze ruchu lub pod urz�dzeniem nie 
wolno pozostawa� osobom. 

  

 

Tak�e podczas pó	niejszej pracy nale�y przekonywa� si�, �e urz�dzenie 
porusza si� łatwo i bez zablokowa�. Urz�dzenia nigdy nie wolno porusza�, 
gdy w jego obszarze pracy osłony przeciwsłonecznej znajduj� si� osoby lub 
przedmioty. Nale�y zwraca� uwag� na przepisy bezpiecze�stwa. 
Po pierwszym opuszczeniu materiału elementy monta�owe i pozostałe ele-
menty nale�y skontrolowa� pod wzgl�dem ich wytrzymało�ci. 
Przy zastosowaniu nap�dów elektrycznych podczas prób nie wolno stoso-
wa� przeł�czników lub sterowa�, przy których bezpo�redni kontakt wzrokowy 
z urz�dzeniem nie jest zagwarantowany. 

  

 

W celu tymczasowego sterowania silnika polecamy stosowanie przewodu 
próbnego. Dolny punkt ko�cowy powinien zosta� tak wybrany, aby szyna 
dolna nie osiadała! 

  

 Prosz� skontrolowa� wszystkie ustawienia. 

 Wszystkie poł�czenia �rubowe nale�y skontrolowa� pod wzgl�dem ich trwa-
ło�ci. 

  

 

Wyczy�ci� elementy (zob. w wskazówkach o czyszczeniu). 

  

 

T� instrukcj� nale�y przekaza�, razem z instrukcjami silników, przeł�czników 
i sterowa�, u�ytkownikowi ko�cowemu. 
Nale�y przeszkoli� u�ytkownika i obszernie poinformowa� go o przepisach 
bezpiecze�stwach i wskazówkach dotycz�cych obsługi urz�dzenia. 
Prosz� poprosi� o pisemne potwierdzenie poprawnego wykonania prac, 
monta�u i przeszkolenia wł�cznie z przepisami bezpiecze�stwa (zob. proto-
kół przekazania). 

  

 

 

Ponownie nale�y skontrolowa� umocowanie no�ników �aluzji na podło�u 
monta�owym. 
Uwaga! 

Niewystarczaj�ce umocowanie no�ników mo�e prowadzi� do poluzowania 
si� urz�dzenia; istnieje zagro�enie dla zdrowia i �ycia! 
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Demonta� 
 
  

 

Urz�dzenie wył�czy� i zabezpieczy� przed ponownym zał�czeniem. 

  

 

Demonta� nast�puje w odwrotnej kolejno�ci wykonaniu kroków ni� przy 
monta�u. 
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Protokół przekazania (dla montera) 
 
Szanowny kliencie, 
cieszymy si�, �e zdecydowali�cie si� Pa�stwa na produktu markowy firmy HELLA. Nasze 
urz�dzenia zostały wyprodukowane z najwi�ksz� dokładno�ci� i na podstawie długoletnie-
go do�wiadczenia. 
 
 

Pa�stwa produkt 
Roleta zewn�trzna 

został wyprodukowany na podstawie DIN EN 13659 
i 

 
 
dnia  ………………………………………………………………………… 
 
fachowo zamontowany i przekazany. 
Instrukcja monta�u i obsługi została przekazane i przed rozpocz�ciem u�ytkowania pro-
duktu musi ona zosta� przeczytana. 
Przeszkolenie zostało przeprowadzone. 
Klient został poinformowany o przepisach bezpiecze�stwa. 
 
 
 
 

Wykonawca

Nazwisko   Data

Miejscowość   Podpis

Kod pocztpowy

Data

Nazwisko

Ulica

Kupujący

Miejscowość

Imię

Nr. domu

Podpis
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Protokół przekazania (dla u�ytkownika) 
 
Szanowny kliencie, 
cieszymy si�, �e zdecydowali�cie si� Pa�stwa na produktu markowy firmy HELLA. Nasze 
urz�dzenia zostały wyprodukowane z najwi�ksz� dokładno�ci� i na podstawie długoletnie-
go do�wiadczenia. 
 
 

Pa�stwa produkt 
Roleta zewn�trzna 

został wyprodukowany na podstawie DIN EN 13659 
i 

 
 
dnia  ………………………………………………………………………… 
 
fachowo zamontowany i przekazany. 
Instrukcja monta�u i obsługi została przekazane i przed rozpocz�ciem u�ytkowania pro-
duktu musi ona zosta� przeczytana. 
Przeszkolenie zostało przeprowadzone. 
Klient został poinformowany o przepisach bezpiecze�stwa. 
 
 
 
 

Wykonawca

Nazwisko   Data

Miejscowość   Podpis

Kod pocztpowy

Data

Nazwisko

Ulica

Kupujący

Miejscowość

Imię

Nr. domu

Podpis
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�aluzje wewn�trzne HEL-
LA 
reguluj� w szczególnie przy-
jemny sposób wlotu �wiatła i 
pomieszczenie ma od razu du�o 
przyjemniejszy nastrój. 

Ochron� przed insektami 
HELLA 
i Pa�stwo decyduje, kto mo�e 
wej�� do �rodka i kto nie. 

Plissee HELLA 
składa si� w paczk� o bardzo 
małym wymiarze i wspaniale 
ochrania przed sło�cem i cie-
kawymi wzrokami tam, gdzie 
jest niewiele miejsca. 

   
Roleta tkaninowa HELLA 
słu�y regulacji �wiatła, jako 
ochrona przed wgl�dem, o�le-
pianiem i ciepłem. 

Rolety wyst�powe HELLA 
w celu wi�kszego bezpiecze�-
stwa i ochrony przed deszczem, 
wiatrem, upałami, zimnem, 
hałasem, �wiatłem i ciekawymi 
wzrokami, do pó	niejszego 
monta�u. 

Markiza fasadowa HELLA 
z mechanik� wyprowadzaj�c� 
dla odpowiedniego ukształto-
wania fasady z perfekcyjn� 
ochron� przed upałem i o�le-
pianiem. 

  

 
 

Dla zapyta�, �ycze� i uwag: 
Infolinia HELLA +43/(0)4846/6555-0 

 
HELLA Sonnen- und Wetterschutztechnik GmbH 

A-9913 Abfaltersbach, Nr. 125 
Tel.: +43/(0)4846/6555-0 

Faks: +43/(0)4846/6555-134 
e-mail: office@hella.info 

Internet: http://www.hella.info 
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