
DE Vollkassettenmarkise
BG Тента с плътна касета
BA Potpuno kasetna tenda
CZ Celokazetová markýza
DK Kassettemarkise
ES Toldo de cofre completo
EE Täiskassettmarkiis
FI Täyskasettimarkiisi
FR Store banne à coffre intégral
GB Full cassette awning

HR Potpuno kasetna tenda
HU Teljes kazettás napellenző
IT Tenda a cassonetto
NL Cassettescherm
NO Lukket kasettmarkise
RS Potpuno kasetna tenda
SE Helkassettmarkis
SK Celokazetová markíza
SI Markiza v kaseti
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Montage Монтиране Montaža Montáž Montering Mon-
taje Monteerimine Asennus Montage Assembly Mon-
taža Szerelés Montaggio Montage Montering
Montaža Montering Montáž Montaža

≥2,5 m
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Motorausbau Демонтаж на мотора Uklanjanje motora
Demontáž motoru Demontering af motoren Desmontaje 
del motor Mootori kõrvaldamine Moottorin poistaminen
Démontage du moteur Motor removal Demontaža moto-
ra A motor kiszerelése Smontaggio del motore Motor de-
monteren Demontere motoren Uklanjanje motora Motor-
borttagning Demontáž motora Demontaža motorja
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Bevezetés
A termék első használata előtt ismer-
kedjen meg a termékkel. Ehhez 
olvassa el figyelmesen a következő 
használati útmutatót. Csak a leírtaknak 
megfelelően használja a terméket és 
csak az arra kijelölt felhasználási terü-
leten.

Őrizze meg ezt a használati útmutatót, 
hogy később utána tudjon nézni 
benne.

A készülék értékesítése vagy továbba-
dása esetén feltétlenül adja át ezt a 
használati útmutatót is.

Rendeltetésszerű használat
A napellenző a nap elleni védelemként 
használható, és lehetővé teszi, hogy 
az árnyékolást egyedileg a nap állásá-
hoz beigazítsa. Egyéb célra történő 
használat, vagy a termék megváltozta-

tása nem rendeltetésszerűnek minő-
sül, és sérülésveszéllyel jár, és/vagy a 
termék károsodását okozza.

A készülék nem ipari használatra 
készült.

Minden más alkalmazás, ami a jelen 
használati útmutatóban nem szerepel, 
nem megengedett, helytelen haszná-
latnak minősül. A gyártó nem felel az 
ezekből adódó károkért.

Az elemek leírása
► Áttekintés A változat – 3. old.

► Áttekintés B változat – 5. old.

Napellenző

1. Konzol

2. Napellenző vászon

3. Ejtőprofil

4. Hajtókar

5. Csuklókar

6. Hálózati vezeték

7. Dőlésszög beállítási tartománya

8. Alsó burkolat

9. Vászontengely

Megjegyzés: Kizárólag 
magáncélú használatra alkal-
mas. Az ábrák példaként szol-
gálnak. Maga a termék ettől 
némileg eltérhet. Változtatás 
joga fenntartva.



HU Magyar

238

10. Hajtószem

11. Oldalburkolat

12. Kazetta

13. Fényfüzér

14. Motor beállító szerszám

15. Biztosító lemez

16. Biztosító csavar

17. Csuklókar beállítási tartománya

Távirányító

18. Tartó

19. LED

20. Távirányító

21. Kitoló gomb [ ] „NYITÁS“

22. Leállító gomb [ ] „STOP“

23. Behúzó gomb [ ] „ZÁRÁS“

24. Elemtartó rekesz fedele

25. Elemtartó rekesz

26. Gomb

27. Lámpa-gomb

Vevő (csak LED-világítással ellátott 
napellenzőknél van)

28. Vevő

29. Gomb P2

30. Behúzó gomb [ ] „ZÁRÁS

31. Leállító gomb [ ] „STOP“

32. Kitoló gomb [ ] „NYITÁS“

Műszaki adatok

Szállítási terjedelem
Közvetlenül a kicsomagolás után ellen-
őrizze a csomag tartalmának teljessé-
gét, valamint a termék és alkatrészei-
nek kifogástalan állapotát.

• 1× napernyő

• 2× konzol (3,5 m-es változat ese-
tén)

• 3× konzol (5 m-es változat esetén)

• 1× hajtókar

• 1× szerszám a motor beállításához

Napellenző

Áramellátás: 230 V~, 50 Hz

Teljesítmény: 230 W

Védelem: IP44

Szélsebesség ka-
tegória

II

Meghatározás: Élénk szél

Szélsebesség: Nagyobb ágak és 
fák mozognak, a 
szél jól hallható, 
29-38 km/h; 8-
10,8 m/s

Megjegyzés: Faanyagra tör-
ténő felszerelés esetén az 
anyag változatossága miatt 
nem lehet szélsebesség kate-
góriát megadni.

Távirányító

Frekvencia: 433.92 MHz

Hatótávolság: 30 méter (szerke-
zeti akadályok 
nélkül)

Elem (A változat): A27 12V (alkáli)

Elem (B változat): CR2450 3V (líti-
um)

Védelem: IP44

Üzemi hőmérsék-
let:

-20 °C-tól +55 °C-
ig
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• 1× távirányító

• 2× csavar a tartó felszereléséhez

• 2× tipli a tartó felszereléséhez

• 1× elem

• 1× használati útmutató

A napellenző vászonra 
vonatkozó általános 
tudnivalók
A napellenző vásznak kiváló minőségű 
termékek. Mindazonáltal a technológia 
jelenlegi állása és a környezetvéde-
lemmel kapcsolatos követelmények 
ellenére is tökéletessége korlátozott. 
Bizonyos jelenségek a vásznon, amit 
olykor kifogásolnak, a kifinomult gyár-
tási- és megmunkálási technológia 
ellenére is előfordulhatnak.

Ezek a jelenségek kisebb-nagyobb 
mértékben szinte mindegyik napel-
lenző vászonnál előfordulnak. Ezek 
azonban semmiképp sem csökkentik a 
vásznak minőségét.

A félreértések elkerülése érdekében a 
fogyasztói tájékoztatás keretében sze-
retnénk nyomatékosan utalni a követ-
kező tulajdonságokra: *

• A gyártás során és a napellenző 
vászon hajtogatásakor gyűrődések 
keletkeznek. Ez különösen a vilá-
gos színeknél a hajtásnál felületi 
jelenségeket (színeltéréseket) 
okozhat, ami ellenfényben söté-
tebbnek hat (mintha szennyeződés 
lenne). Ez nem csökkenti a napel-
lenző értékét és használhatóságát.

• A krétajelenségek olyan világos 
csíkok, amik feldolgozáskor kelet-
keznek a finomított árun, és a leg-
nagyobb gondosság ellenére sem 

kerülhetők el teljes egészében. 
Ezek szintén nem indokolják a rek-
lamációt.

• Esőállóság: Az akril- és poliészter 
napellenző vásznak vízlepergető 
impregnált anyagok, és 14° mini-
mális dőlés esetén az enyhe, rövid 
idejű esőnek ellenállnak. Nagyobb 
vagy hosszabb idejű esőzés ese-
tén a károsodás elkerülése érde-
kében a napellenzőt be kell 
tekerni. A nedvesen feltekert 
napellenzőt a lehető leghamarabb 
vissza kell tekerni, hogy meg tud-
jon száradni.

• A szélen és varrásoknál keletkező 
hullámosságot a szövet több 
rétege, és a vászontengelyen lévő 
különböző tekercsátmérő okozza. 
Az ezáltal keletkezett anyagfe-
szültségek hullámosodást (pl. fer-
dekocka vagy halcsont minta) 
okozhatnak.

• A vászon varrófonalának nem kell 
ugyanolyan színűnek lennie, mint 
annak a vászondarabnak, amin a 
varrás van.

*) (Kivonat az alábbiból: Fontos fogyasztói 
tájékoztató: ‚A napellenző vásznak ter-
mékjellemzői’ – Műszaki textíliák, redő-
nyök és napellenzők Ipari Szövetsége).

A szövegben használatos 
jelölések
Az ezen használati útmutatóban sze-
replő különböző elemek meghatáro-
zott jelölésekkel vannak ellátva. Így 
könnyen meg tudja állapítani, hogy 
milyen típusú szövegről van szó.

normál szövegek,

• felsorolások,

1. felsorolások vagy eljárási sorren-
dek,
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– eljárási útmutatások és

► kereszthivatkozások.

Biztonság

Jelmagyarázat
A használati útmutatóban világosan 
megjelöltük a biztonsági utasításokat. 
Az alábbi jelekkel találkozhat:

• A készüléken található jelzéseket 
tilos levenni vagy letakarni. A 
készüléken a már nem olvasható 
utasításokat azonnal ki kell cse-
rélni.

Biztonsági utasítások
FIGYELMEZTETÉS – A SZEMÉLYI 
BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN FONTOS 
EZEKNEK AZ UTASÍTÁSOKNAK A 
BETARTÁSA. EZEKET AZ UTASÍTÁ-
SOKAT ŐRIZZE MEG

• Ez a készülék nem alkalmas arra, 
hogy korlátozott fizikai, érzékszervi 
vagy szellemi képességekkel bíró, 
illetve csekély tapasztalattal és/
vagy gyakorlattal rendelkező sze-
mélyek (beleértve a gyermekeket 
is) használják, hacsak nem egy, a 
biztonságukért felelő személy fel-
ügyelete alatt, vagy a tőle kapott, a 
termék használatára vonatkozó 
utasításokat követve.

• Gyermekek nem végezhetik a 
készülék felhasználó által elvégez-
hető tisztítását és karbantartását.

• Két egymást követő behúzás és 
kitolás után a túlmelegedés elleni 
védelem aktiválódhat. Akár 30 per-
cig is eltarthat, míg a motor ismét 
működőképes lesz.

VESZÉLY! Közvetlen élet- 
vagy sérülésveszély! Közvet-
lenül veszélyes helyzet, ami 
halált vagy komoly sérüléseket 
okoz.

FIGYELMEZTETÉS! Lehetsé-
ges élet- vagy sérülésve-
szély! Általános veszélyes 
helyzet, ami halált vagy komoly 
sérüléseket okozhat.

VIGYÁZAT! Esetleges sérü-
lésveszély! Veszélyes hely-
zet, ami sérüléseket okozhat.

FIGYELEM! Fennáll a készü-
lék károsodásának veszélye! 
Olyan helyzet, ami anyagi káro-
kat okozhat.

Megjegyzés: Olyan informá-
ciók, amiket a folyamatok jobb 
megértéséhez adtunk meg.

Az üzembe helyezés előtt ol-
vassa el és tartsa be a haszná-
lati útmutatót.

Kisgyermekek és gyermekek 
számára élet- és balesetveszé-
lyes.

Áramütés okozta életveszély.

Ne engedje, hogy a terméket 
eső vagy nedvesség érje.

Áramütés veszélye a sérült 
kábel miatt.

Robbanásveszély.

Viseljen védőkesztyűt.
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• Ne engedje, hogy a gyermekek a 
kezelőelemekkel játsszanak. 
Tartsa távol a gyermekeket a táv-
irányítótól.

• Gyakran ellenőrizze a szereléke-
ket rendellenességek, és a kábe-
lek és rugók elhasználódásának 
vagy károsodásának jelére vonat-
kozóan. Ne használja, ha javítá-
sokra vagy beállításokra van szük-
ség.

• Ne használja a napellenzőt, és 
válassza azt le az áramellátásról, 
ha a közelben karbantartási mun-
kákat, pl. ablaktisztítást végeznek.

• A hajtás mozgó alkatrészeit a 
padló vagy egyéb, hozzáférést biz-
tosító alapfelület fölött 2,5 m-nél 
magasabbra kell felszerelni.

• Tartsa a készüléket és a hálózati 
kábelt olyan helyen, ahol gyerme-
kek nem férhetnek hozzá.

• Ha a készülék kábele sérült, ne 
használja tovább a terméket és 
vegye fel a kapcsolatot a gyártóval.

Alapvető biztonsági 
utasítások
Olvasson el minden biztonsági uta-
sítást és útmutatást! A biztonsági 
utasítások és útmutatások be nem 
tartása áramütést, tüzet és/vagy 
komoly sérüléseket okozhat.

Az általánosan elismert baleset-meg-
előzési előírásokat és a mellékelt biz-
tonsági utasításokat figyelembe kell 
venni. Ha ezeket figyelmen kívül 
hagyja, azzal veszélyezteti saját magát 
és másokat is.

• A készüléket csak akkor szabad 
használni, ha az kifogástalan álla-
potban van és teljesen össze van 
szerelve. Amennyiben a készülék 

vagy annak valamely része meghi-
básodott, üzemen kívül kell 
helyezni és szakszerűen kell javí-
tani vagy ártalmatlanítani.

• Mindig megfontoltan, jó testi/lelki 
állapotban dolgozzon: Felelőtlen-
ség megengedni, hogy fáradtság, 
betegség, alkohol fogyasztása, 
gyógyszerek és kábítószer befo-
lyásolja Önt, mivel Ön ilyen eset-
ben már nem tudja biztonságosan 
használni a készüléket.

• Soha ne hagyja a gyermekeket fel-
ügyelet nélkül egyedül a csomago-
lóanyaggal és a termékkel. Fennáll 
a csomagolóanyag okozta fulla-
dás-, valamint fojtás okozta életve-
szély. A gyermekek gyakran alábe-
csülik a veszélyeket. A gyermeke-
ket mindig tartsa távol a terméktől. 
A termék nem játékszer.

• VIGYÁZAT! Ne hagyja felügyelet 
nélkül a gyermekeket! A napel-
lenző nem mászóka vagy játszó-
eszköz!

• SÉRÜLÉSVESZÉLY! A felszere-
lési- és a beállítási munkák közben 
gyermekek ne tartózkodjanak a 
közelben.

• Gondoskodjon arról, hogy senki, 
különösen gyermekek ne húzzák 
fel magukat a napellenzőn. A 
napellenző lezuhanhat. Ez szemé-
lyi sérüléssel és/vagy a napellenző 
károsodásával járhat.

• A napellenzőt mindig hárman sze-
reljék fel. A napellenző nagyon 
nehéz. A napellenző fali kampókba 
történő beakasztásához feltétlenül 
három személy szükséges. Ne 

Kisgyermekek és gyermekek 
számára élet- és balesetve-
szélyes! 
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próbálja meg a napellenzőt egye-
dül beakasztani. A napellenző 
leesése nemcsak a terméket káro-
síthatja, de súlyos személyi sérü-
lést is okozhat!

• Figyeljen arra, hogy a napellenző 
ki- és betekerési tartományában 
senki se tartózkodjon, ill. ott sem-
milyen akadály ne legyen! Külön-
ben személyi sérülés és a termék 
károsodása fordulhat elő.

• A napellenző ki- és betekerésekor 
ne nyúljon a mozgó alkatrészekbe. 
Az sérüléssel járhat.

• A napellenzőt

• szél

• eső (vízzsák képződés)

• hóesés (hóterhelés)

• távollét

• vihar (erős szélvihar, zápor-
eső)

• fagy (a vászon megfagyása) 
esetén húzza be.

• A téli időjárási viszonyok mellett 
való használat károsodást okoz-
hat.

• Minden használat előtt ellenőrizze 
a napellenző esetleges sérüléseit. 
Soha ne használja a napellenzőt, 
ha azon bármilyen sérülést állapít 
meg.

• A napellenző sérülése, javítása 
vagy egyéb problémák esetén for-
duljon a szervizhez vagy villamos-
sági szakemberhez.

• Ügyeljen arra, hogy a napellenző 
vászna mindig szabályosan fel 
legyen tekerve. Különben a napel-
lenző vászon károsodhat. A napel-
lenző kézikaros mechanizmusá-
nak nincs ütközője, ami a vászon 

forgatását korlátozná. Ügyeljen 
arra, hogy a vászon jól ki legyen 
feszítve. Ha egyidejűleg több 
készüléket is vezérel, azok mindig 
legyenek szem előtt. Különben a 
készülékek valamelyike ellenőrzés 
nélkül maradhat, és személyi sérü-
lést és/vagy a termék károsodását 
okozhatja.

• Erős interferenciák esetén ne 
használja a távirányítót. Működés 
közben más átviteli rendszerek 
vagy végkészülékek miatti zavarok 
léphetnek fel, ha azok pl. ugyanazt 
a frekvenciát használják.

• A napellenzőt csak teherbíró felü-
letre szabad felszerelni.

• Ügyeljen arra, hogy szerelés köz-
ben a keze tiszta legyen. Ellenkező 
esetben a napellenző beszennye-
ződhet.

• Lehetőleg ne fagy és hó esetén 
szerelje fel a napellenzőt. Ellen-
kező esetben a napellenző megsé-
rülhet.

• A napellenzőt esőzéskor mindig 
húzza be.

A hálózati árammal működő 
készülékek kezelése

• A termék csatlakozó dugaszának 
illeszkednie kell a dugaszoló alj-
zatba. Tilos a dugaszt bármilyen 
módon módosítani vagy leválasz-
tani. Védőföldeléssel ellátott ter-
mékek üzemeltetéséhez ne hasz-
náljon átalakító dugaszt. Csökken 
az áramütés veszélye, ha eredeti 
csatlakozódugaszt és megfelelő 
dugaszoló aljzatot használ.

VIGYÁZAT! ÁRAMÜTÉS 
OKOZTA ÉLETVESZÉLY! 
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• A készülékeket kizárólag megfele-
lőn felszerelt védőérintkezős duga-
szoló aljzatra csatlakoztassa.

• Védelemként iktasson az áram-
körbe egy olyan maradékáram-
működtetésű megszakítót (FI 
relét), melynek névleges áram-
erőssége nem haladja meg a 
30 mA-t.

• A készülék csatlakoztatása előtt 
bizonyosodjon meg, hogy a háló-
zata megfelel a készülék csatlako-
zási adatainak.

• A készüléket csak a megadott 
feszültség- és teljesítménytarto-
mányon belül szabad használni 
(ld. típustáblán).

• Nedves kézzel ne érjen a hálózati 
dugaszhoz! A hálózati dugaszt 
mindig fogja meg kihúzáskor, ne a 
kábelt rántsa meg.

• Minden használat előtt ellenőrizze 
a dugaszt és a kábelt.

• Ha megsérül a hálózati kábel, 
azonnal húzza ki a csatlakozó 
dugaszt. A készüléket soha ne 
használja sérült hálózati kábellel.

• Amikor használaton kívül van, 
húzza ki a csatlakozó dugaszt.

Elemekre vonatkozó 
biztonsági utasítások

• Kerülje az olyan extrém körülmé-
nyeket és hőmérsékleteket, amik 
hatással lehetnek az elemekre, pl. 
a fűtőtestek. Különben fokozott 
kifolyás-veszély áll fenn.

• A használt elemeket azonnal távo-
lítsa el a termékből. Különben foko-
zott kifolyás-veszély áll fenn.

• Rendszeresen ellenőrizze az ele-
meket tömítetlenségre vonatko-
zóan.

Ne engedje, hogy a terméket 
eső vagy nedvesség érje. Ha víz 
kerül az elektromos termékbe, 
nő az áramütés kockázata.

A hálózati kábelt ne használja a 
termék hordozására, felfüg-
gesztésére vagy a dugasz 
kirántására az aljzatból. Tartsa 
távol a vezetéket a melegtől, 
olajtól, éles szélektől vagy a ter-
mék mozgó alkatrészeitől. A 
sérült vagy összecsavarodott 
kábel megnöveli az áramütés 
kockázatát.

A fix elektromos bekötést a 
VDE 100 előírásainak megfele-
lően, engedéllyel rendelkező 
villamossági szakembernek kell 
elvégeznie. A mellékelt elektro-
mos készülékek szerelési uta-
sításait figyelembe kell venni.

VESZÉLY! Életveszély! Az 
elemek nem valók gyermekek 
kezébe. Ne hagyja az elemeket 
szanaszét. Fennáll a veszély, 
hogy gyermekek vagy háziálla-
tok lenyelik. Lenyelés esetén 
azonnal forduljon orvoshoz.

ROBBANÁSVESZÉLY! Soha 
ne töltse fel újra az elemet, ne 
zárja azt rövidre és/vagy ne 
nyissa azt fel. Ennek túlmelege-
dés, tűzveszély vagy robbanás 
lehet a következménye. Az ele-
meket soha ne dobja tűzbe vagy 
vízbe. Az elemek felrobbanhat-
nak.
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• Kerülje a bőrrel, szemmel és nyál-
kahártyával való érintkezést, ha az 
elemből folyadék szivárog. Ha az 
elemből kifolyt savhoz hozzáér, az 
érintett helyeket azonnal öblítse le 
tiszta vízzel, és azonnal menjen 
orvoshoz.

• Az elem- és termékérintkezők 
kisebb szennyeződése esetén a 
behelyezés előtt azokat száraz, 
szöszmentes kendővel tisztítsa 
meg.

• Ha hosszabb ideig nem használja 
a terméket, az elemeket vegye ki 
belőle.

• A berakáskor ügyeljen a helyes 
polaritásra! Ez az elemtartó reke-
szen fel van tűntetve. Ellenkező 
esetben az elemek felrobbanhat-
nak.

• Óvatosan tegye be az elemeket. 
Ellenkező esetben a termék káro-
sodhat.

• Időben cserélje ki az elemeket, ha 
a távirányító hatótávolsága érez-
hetően csökken, vagy a napel-
lenző már nem reagál.

• A használt elemeket ne dobja a 
háztartási hulladékok közé, hanem 
azokat a veszélyes hulladékok 
gyűjtőhelyén ártalmatlanítsa.

Előkészítés
Fagy vagy hó esetén ne rögzítse vagy 
használja a napellenzőt, különben az 
megsérülhet.

Biztonsági utasítások
• A napellenző felszereléséhez 

műszaki ismeretek szükségesek. 
Ne szerelje saját maga a napellen-
zőt, ha

• bizonytalan abban, hogy a 
napellenzőt a választott helyen 
fel lehet-e szerelni.

• nem érti a használati útmutatót 
vagy annak egy részét.

• nincs megfelelő szerszáma.

• nem rendelkezik a szükséges 
műszaki ismeretekkel.

• Soha ne módosítsa a berendezés 
kivitelét vagy konfigurációját anél-
kül, hogy megkérdezné a gyártót 
vagy annak felhatalmazott képvi-
selőjét, mivel az veszélyes helyze-
tet eredményezhet.

• Ne szerelje fel a napellenzőt, ha 
sérült alkatrészeket talál, vagy 
bizonyos alkatrészek hiányoznak.

• Ha a napellenző ki van tekerve, 
arra különböző erők hatnak, bele-
értve a szelet és esőt is. Ezeket a 
néha jelentős erőket a napellenző-
nek fel kell fognia, és a rögzítőkön 
keresztül továbbítania kell a szer-
kezetre. Különösen nagy terhelés 
esetén túl nagy erő hathat a rögzítő 
horgonyokra. Ezért mielőtt a fel-
szerelést elkezdené, ellenőrizze a 
rögzítő szerkezet terhelhetőségét 
és ha szükséges, tegyen megfe-
lelő intézkedéseket, hogy biztosí-
tott legyen a tartók biztonságos 
rögzítése. Ha a rögzítésben nem 
biztos, célszerű egy környékbeli 
szakembert megkérdeznie.

• A napellenzőt csak a nap elleni 
védelemhez szabad használni. 
Nem szabad erős szél (szélsebes-
ség: >10.8 m/s), eső, jégeső vagy 

A kifolyt vagy megsérült elemek 
megérintése marást okozhat a 
bőrön; ezért ebben az esetben 
viseljen megfelelő védőkesz-
tyűt!
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hó esetén használni. Ha ilyen 
körülmények lennének, a napellen-
zőt azonnal be kell tekerni.

Szükséges szerszámok és 
anyagok
A felsorolt szerszámok és anyagok 
nem képezik a szállítási terjedelem 
részét. Itt kötelezettség nélküli adatok-
ról és tájékoztató értékekről van szó. 
Az anyag tulajdonsága a helyi adottsá-
gok függvénye is.

• Ceruza/jelölőszerszám

• Vonalzó

• Fúrógép

• Ütve-fúró

• Vízmérték

• Imbuszkulcs (5 mm és 6 mm)

• Létra (emelvény-létra)

• Mérőszalag

A felszerelés előtt
– Mielőtt a napellenzőt használja, 

ellenőrizze a csavarok szorossá-
gát.

– A napellenzőt óvatosan vegye ki a 
kartonból és húzza le róla a hunga-
rocell rögzítőket.

– Távolítsa el a műanyagzacskókat 
és műanyagpántokat a napellen-
zőről és óvatosan helyezze le, 
nehogy munka közben megkarco-
lódjon, vagy bármilyen módon 
megsérüljön vagy elszennyeződ-
jön.

Funkciók ellenőrzése
– A napellenző felszerelése előtt a 

távirányítóval feltétlenül ellen-
őrizze a motor funkcióit. Helyezze 
be az elemeket a távirányítóba, 
nyomjon meg egy tetszés szerinti 
gombot és közben ellenőrizze, 
hogy a távirányító LED-je reagál-e.

– Dugja be a motor csatlakozódugó-
ját egy csatlakozóaljzatba, hallat-
szania kell a motor halk jelzőhang-
jának. (ez a hang nagyon halk 
lehet!)

Motor tesztelése a távirányítóval:

– Dugja be a napellenző hálózati 
csatlakozódugóját egy megfele-
lően felszerelt csatlakozóaljzatba. 
Hangjelzésnek kell hallatszania.

– Nyomja meg és tartsa lenyomva a 
kitoló gombot [ ] (21) és a 
behúzó gombot [ ] (23) kb. 6 mp 
hosszan. A távirányító (20) piros 
LED-jének (19) világítania kell.

– Cserélje ki az elemet, ha a 
LED (19) nem világít (lásd ► Az 
elem berakása/cseréje – 
250. old.).

– Húzza ki a hálózati csatlakozódu-
gót a csatlakozóaljzatból, ha a 
motor nem működik, ill. nem hallat-
szik hangjelzés. Forduljon a szer-
vizhez vagy egy szakműhelyhez.
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Felszerelés Szerelési példa masszív falra 
való rögzítésre (Más 
alapfelület esetén kérje ki 
szakember tanácsát.)

A napellenző helyének 
meghatározása

– Válasszon egy megfelelő szerelési 
helyet.

– Figyeljen arra, hogy az ajtókeret 
felett minimum 20 cm távolságot 
tartson, ha a napellenzőt az erkély 
vagy a teraszajtók fölé szereli fel.

– A felszerelési hely kiválasztásánál 
a lejtési magasságot is figyelembe 
kell venni. A lejtési szög a felszere-
lés után még módosítható.

• A lejtési szög különböző szerelési 
magasságok esetén változó:

– Szerelési magasság 2,5–4 m: 
javasolt lejtési magasság 30 
cm Szerelési magasság 4,5–6 
m: javasolt lejtési magasság 
50 cm

– Mérőszalag segítségével mérje 
meg a konzolok (1) közötti széles-
séget és jegyezze fel az értékeket.

FIGYELMEZTETÉS! Sérülés-
veszély! A napellenzőt mindig 
hárman szereljék fel. A napel-
lenző nagyon nehéz. A napel-
lenző fali kampókba történő 
beakasztásához feltétlenül 
három személy szükséges. Ne 
próbálja meg a napellenzőt 
egyedül beakasztani. A napel-
lenző leesése nemcsak a ter-
méket károsíthatja, de súlyos 
személyi sérülést is okozhat!

FIGYELMEZTETÉS! Sérülés-
veszély! A napellenzőt csak 
teherbíró felületre szabad fel-
szerelni. A minimális szerelési 
magasságnak 2,5 m-nek kell 
lennie.

Megjegyzés: A napellenző fel-
szereléséhez személyenként 
egy-egy emelvény-létrát hasz-
náljon.

VIGYÁZAT! Sérülésveszély! 
Gondoskodjon arról, hogy a lét-
rák biztonságosan álljanak. 
Különben személyi sérülés tör-
ténhet. Csak az ilyen szerelési 
munkákhoz való létrákat hasz-
náljon

Megjegyzés: Ügyeljen arra, 
hogy a fal/mennyezet sík 
legyen. Az egyenetlen falak/
mennyezetek csökkenthetik a 
konzolok (1) szoros illeszkedé-
sét.

Megjegyzés: Az ábra 
(► 7. old., A. ábra) a napel-
lenző lejtését mutatja teljesen 
kitekert napellenző esetén. Az 
ejtőprofil (3) minimális magas-
sága 2,5 m. Az ejtőprofil (3) 
javasolt magassága 2,5 -4 m.

Megjegyzés: A konzolok (1) 
helyzetét gyárilag a napellen-
zőn már megjelölték.

Megjegyzés: Feltétlenül figyel-
jen a kazetta alsó oldalán lévő 
matrica utasításaira.
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– Rajzoljon egy vízszintes vonalat a 
kívánt szerelési hely magasságá-
ban. Használjon ehhez egy hosszú 
lécet, egy vízmértéket és krétát 
(► 7. old., B. ábra).

– Jelölje ki a konzolok (1) helyzetét 
mérőszalag és kréta segítségével.

– A konzolokat tartsa a falhoz, és 
kréta segítségével jelölje ki a fura-
tok helyét.

– 12 mm-es ütve-fúróval fúrja ki a 
megfelelő lyukakat a konzolok (1) 
számára.

– Figyeljen arra, hogy a furatok 9 cm 
mélyek legyenek, és falazókövön 
vagy betonon menjenek keresztül 
(► 7. old., C. ábra). Ne a 
habarcsba fúrjon, mert az nem biz-
tosít megfelelő tartást.

A konzolok felszerelése
– A horgonycsavarokról vegye le az 

anyákat, tömítőgyűrűket és aláté-
teket, és gondosan tegyen félre.

– Helyezze be a horgonycsavarokat 
az előfúrt lyukakba (► 7. old., 
D. ábra).

– Először az alátéteket, majd a kon-
zolokat (1) helyezze fel a horgony-
csavarokra.

– Helyezze most fel a tömítőgyűrű-
ket a csavarfejre, és imbuszkulc-
csal húzza szorosra az anyákat 

(► 7. old., E. ábra).

– Figyeljen arra, hogy a konzolok (1) 
fixen rögzüljenek a falon, mikor a 
horgonycsavarokat teljesen becsa-
varozta. Szükség esetén mégegy-
szer húzza meg a horgonycsava-
rokat, ha a konzolok (1) még moz-
gathatóak.

– Mégyegyszer győződjön meg 
arról, hogy a konzolok (1) fixen 
össze vannak-e csavarozva a fal-
lal.

A napernyő felszerelése
– Akassza be a napellenzőt az ábra 

szerint (► 7. old., F1. ábra) a kon-
zolokba (1).

– Helyezze a biztosító lemezt (15) a 
konzol (1) elülső részére 
(► 8. old., F2. ábra). Rögzítse azt 
a biztosító csavarok segítségé-
vel (16) (► 8. old., G. ábra). Ehhez 
használjon 5 mm-es imbuszkul-
csot.

– Ellenőrizze a biztosító csava-
rok (16) szoros illeszkedését.

Megjegyzés: Adott esetben 
fakalapáccsal üsse be a hor-
gonycsavarokat. Csavarja 
ehhez az anyát lazán a menet 
elülső részére. Így elkerülhető 
a menet sérülése. Semmiképp 
se fémkalapácsot használjon, 
mert az megsértheti a horgony-
csavarok menetét.

Megjegyzés: Ehhez használ-
jon csillagkulcsot. Így megelőzi 
az anyák károsodását.

Megjegyzés: Lazítsa ki az 
anyákat abban az esetben, ha 
a biztosító lemezt (15) nem 
lehet a konzolokra (1) helyezni. 
Mozgassa a napellenzőt fino-
man előre-hátra, míg a bizto-
sító lemez (15) a konzol (1) 
elülső részén nem lesz. Ismét 
húzza meg az anyákat.
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A napernyő leszerelése

Leszerelés

Ha a napellenzőt a továbbiakban már 
nem használja vagy ártalmatlanítani 
szeretné, azt le kell szerelnie.

– Mielőtt a leszerelést megkezdi, tel-
jesen tekerje be a napellenzőt 
(lásd ► A napellenző elektromos 
behúzása/kitolása – 252. old. ill. 
► A napellenző kézi be-/kiteke-
rése – 252. old.).

– A véletlen kinyitás elkerülése érde-
kében kösse össze a napellenző 
kazettáját. A véletlen kinyílás 
károkhoz vagy sérülésekhez 
vezethet.

– Kövesse a szerelési utasításokat 
(lásd ► A napernyő felszerelése – 
247. old.) ellenkező sorendben.

Távirányító tartójának 
felszerelése

– Válasszon egy megfelelő szerelési 
helyet.

– A tartót (18) tartsa a falhoz, és 
kréta segítségével jelölje ki a fura-
tok helyét.

– Most fúrja ki a lyukakat.

– Dugja be a tartozék tipliket a kifúrt 
lyukakba.

– Csavarozza fel a tartót (18) a két 
szállított csavar segítségével a 
falra.

A napellenző egyedi 
beállítása

Dőlésszög beállítása

FONTOS! A napellenzőt optimálisan 
beállított dőlésszöggel szállítjuk.

– Tekerje ki a napellenzőt teljes 
méretének ⅓-áig.

• A dőlésszög kb. 6–35°-os tarto-
mányban módosítható.

FIGYELMEZTETÉS! Sérülés-
veszély! Ehhez legalább 
három felnőtt szükséges.

VIGYÁZAT! Sérülésveszély! 
A biztonságra vonatkozó utasí-
tásokat és útmutatókat a lesze-
relésnél is be kell tartani.

FIGYELMEZTETÉS! Sérülés-
veszély! Mindenképpen 
olvassa el fúrógépének hasz-
nálati utasítását.

Megjegyzés: A rádióhullámok 
adási tartományára törvényi 
korlátozások vonatkoznak. A 
szerkezeti akadályok is csök-
kentik a hatótávolságot.

Megjegyzés: A tartó (18) 
szinte bármilyen függőleges 
felületre felszerelhető.

Megjegyzés: Győződjön meg 
arról, hogy a tartót (18) olyan 
helyre szereli fel, ami portól és 
fröccsenő víztől (IP44) védett.

Megjegyzés: A tartót (18) ne 
szerelje fém vagy mágneses 
tárgyra. Így megelőzi a zavaro-
kat.

VIGYÁZAT! Sérülésveszély! 
Vonjon be egy második sze-
mélyt. Ellenkező esetben sze-
mélyi sérülés és/vagy a termék 
károsodása történhet.
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– Húzza ki a hálózati dugót.

– Finoman emelje meg az ejtőpro-
filt. (3).

– A dőlésszöget 10 mm méretű 
imbuszkulccsal állítsa be 
(► 8. old., J. ábra).

– Dugja be a napellenző hálózati 
csatlakozódugóját egy előírássze-
rűen felszerelt csatlakozóaljzatba.

Csuklókarok beállítása
A napellenző kifogástalan és biztonsá-
gos kezeléséhez fontos, hogy a csuk-
lókarok (5) egymással párhuzamosak 
legyenek. A napellenzőt teljesen 
tekerje be, és ellenőrizze a csuklókaro-
kat (5). Ha azok egymással nem pár-
huzamosak, a csuklókarokat (5) kéz-
zel utána kell szabályozni (► 8. old., 
K. ábra). Ehhez a következők szerint 
járjon el:

1. Tekerje ki a napellenzőt kb. ⅔-ig 
(► 8. old., L. ábra). Figyeljen arra, 
hogy a napellenző annyira ki 
legyen tekerve, hogy a beállítási 
tartomány (17) imbuszcsavarja lát-
ható legyen (► 8. old., M. ábra).

2. Tekerje az imbuszcsavart az 
imbuszkulcs (4 mm) segítségé-
vel [ ] irányban, a csuklókar (5) 
felfele való szabályozásához 
(► 8. old., M. ábra). A csukló-
kart (5) közben kicsit nyomja fel-
fele (a csuklókart meg kell 
emelni, hogy a csavar forgat-
ható legyen!).

3. Tekerje az imbuszcsavart az 
imbuszkulcs (4 mm) segítségé-
vel [ ] irányban, a csuklókar (5) 
lefele való szabályozásához 
(► 8. old., M. ábra). A csukló-
kart (5) közben kicsit nyomja fel-
fele (a csuklókart meg kell 
emelni, hogy a csavar forgat-
ható legyen!).

4. A napellenzőt teljesen tekerje be, 
és ellenőrizze, hogy a csuklóka-
rok (5) most egymással párhuza-
mosak-e. Ha nem így lenne, ismé-
telje addig a folyamatot, míg a 
csuklókarok (5) egymással párhu-
zamosak lesznek.

FIGYELEM! Fennáll az anyagi 
károk veszélye! Figyeljen 
arra, hogy a napellenzőt csak 
⅓-ig szabad kitekerni, ha a 
dőlésszöget állítja (► 8. old., 
H. ábra). Soha ne állítsa a 
dőlésszöget, ha a napellenző 
jobban ki van tekerve 
(► 8. old., I. ábra). Ellenkező 
esetben a napellenző megsé-
rülhet.

Megjegyzés: A dőlésszöget a 
csuklókar (5) minden beállítási 
tartományában (7) módosít-
hatja.

Megjegyzés: Figyeljen arra, 
hogy a napellenző mindhárom 
beállítási tartományában (7) 
ugyanazt a dőlésszöget állítsa 
be.

Megjegyzés: Az ejtőprofil-
nak (3) vízszintesnek kell len-
nie. Vízmérték segítségével 
ellenőrizze az ejtőprofil (3) víz-
szintes beszabályozását. 
Ügyeljen ara, hogy a légbubo-
rék pontosan a vízmérték köze-
pén legyen. Most használhatja 
a napellenzőt.
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Motor utánszabályozása 
(kihúzási/betolási méret 
beállítása)
A motor gyárilag már előre be van 
állítva. Nagyobb beállítások annak 
használata előtt ezért nem szüksége-
sek. A következő esetekben azonban 
a motort kicsit utána kell szabályozni.

• A napellenző nem tekeredik telje-
sen ki.

• A napellenző nem tekeredik telje-
sen be.

• A napellenző vászon (2) belóg.

• A motor tovább forog, bár a napel-
lenző teljesen csukva van.

– Forgassa az „OPEN“ beállító csa-
vart a motorbeállító szerszám 
segítségével az óramutató járásá-
val egyezően [+] irányba a kitolási 
méret növeléséhez (► 9. old., 
N. ábra).

– Forgassa az „OPEN“ beállító csa-
vart a motorbeállító szerszám (16) 
segítségével az óramutató járásá-
val ellentétesen [−] irányba a kito-
lási méret csökkentéséhez 
(► 9. old., N. ábra).

– Forgassa az „CLOSE“ beállító csa-
vart a motorbeállító szerszám (16) 
segítségével az óramutató járásá-
val egyezően [+] irányba a behú-
zási méret növeléséhez (► 9. old., 
O. ábra).

– Forgassa a „CLOSE“ beállító csa-
vart a motorbeállító szerszám (16) 
segítségével az óramutató járásá-
val ellentétesen [–], irányba a 
behúzási méret csökkentéséhez 
(► 9. old., O. ábra).

Kezelés

Az elem berakása/cseréje

– Az elemtartó rekesz fedelét (24) 
lefele húzza le az elemtartó 
rekeszről (25).

– Vegye ki az esetleg bent lévő hasz-
nált elemet.

– A polaritásnak és a feliratnak meg-
felelően helyezzen be egy új ele-
met az elemtartó rekeszbe (25).

– Tolja az elemtartó rekesz fede-
lét (24) alulról az elemtartó 
rekeszre (25), míg az bekattan. A 
távirányító (20) üzemkész.

– Ellenőrizze, hogy az elem megfele-
lően van-e behelyezve, ha a távirá-
nyító (20) esetleg nem működne. 
Adott esetben újból helyezze be.

– Csatlakoztassa újból a napellenzőt 
és a távirányítót (20), ha a távirá-
nyító (20) továbbra sem működne 
(► A távirányító programozása – 
251. old.).

Megjegyzés: Várjon kb. 30 
percet, ha a motor a többszöri 
beállítás után nem működik, és 
indítsa azt újra.

Megjegyzés: Ne terhelje túl a 
motort. Különben a motor élet-
tartama csökkenhet.

Megjegyzés: Az elem típusát 
lásd: ► Műszaki adatok – 
238. old.

Megjegyzés: Az elem behe-
lyezésekor figyeljen arra, hogy 
az érintkezők ne görbüljenek 
el.
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A távirányító programozása

Hagyományos billentyűzetkiosztás

– Húzza ki a napernyő hálózati 
dugaszát a dugaszoló aljzatból

– Az elemtartó rekesz fedelét (26) 
lefele húzza le az elemtartóról (27)

– Várjon legalább 10 másodpercet, 
és azután dugja vissza a napel-
lenző csatlakozódugóját a csatla-
kozóaljzatba.

– Nyomja meg egymás után kétszer 
a „P2” (28) gombot

– Nyomja meg egyszer a “ZÁRÁS” 
behúzó gombot (25)

– Tolja az elemtartó rekesz fede-
lét (26) alulról az elemtartóra (27)

A napellenző most úgy van progra-
mozva, hogy a “NYITÁS" kitoló 
gomb (23) megnyomásával kitekere-
dik, a “ZÁRÁS” behúzó gomb (25) 
megnyomásával pedig betekeredik.

Alternatív billentyűzetkiosztás

– Húzza ki a napernyő hálózati 
dugaszát a dugaszoló aljzatból

– Az elemtartó rekesz fedelét (26) 
lefele húzza le az elemtartóról (27)

– Várjon legalább 10 másodpercet, 
és azután dugja vissza a napel-
lenző csatlakozódugóját a csatla-
kozóaljzatba.

– Nyomja meg egymás után kétszer 
a „P2” (28) gombot

– Nyomja meg egyszer a “NYITÁS” 
kitoló gombot (23)

– Tolja az elemtartó rekesz fede-
lét (26) alulról az elemtartóra (27)

A napellenző most úgy van progra-
mozva, hogy a “NYITÁS" kitoló 
gomb (23) megnyomásával betekere-
dik, a “ZÁRÁS” behúzó gomb (25) 
megnyomásával pedig kitekeredik.

Második távirányító betanítása a 
motorra

– Gondoskodjon arról, hogy az „első” 
távirányító megfelelően legyen 
programozva, és hagyja a csatla-
kozódugót a csatlakozóaljzatban.

– Nyissa ki az elemtartó rekesz fede-
lét mindkét távirányító hátoldalán. 
Az elem mellett mindig van egy 
„P2” gomb.

– Az „első távirányítón“ nyomja meg 
2x a „P2“ gombot, ezt a motor min-
dig csipogó hanggal nyugtázza.

– A másik távirányítón nyomja meg 
1x a „P2“ gombot, a motor ezt 5 
csipogó hanggal nyugtázza.

Megjegyzés: Figyeljen arra, 
hogy a különböző gombok 
megnyomása között ne teljen 
el 6 mp-nél hosszabb idő. 
Különben a távirányító vissza-
tér az eredeti programozásá-
hoz.

Megjegyzés: Lehetőség van a 
gombkiosztás megcserélésére 
is (lásd ► Alternatív billentyű-
zetkiosztás – 251. old.).
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A napellenző elektromos 
behúzása/kitolása

– Nyomja meg a kitoló gom-
bot [ ] (21) a napellenző kiteke-
réséhez.

– Nyomja meg a behúzó gom-
bot [ ] (23) a napellenző beteke-
réséhez.

– Nyomja meg a Stop gom-
bot [ ] (22), a napellenző kitolá-
sának/behúzásának megállításá-
hoz.

A napellenző kézi be-/
kitekerése

– Akassza be a hajtókart (4) a hajtó-
szembe (10).

– Forgassa a hajtókart (4) az óramu-
tató járásával egyezően a napel-
lenző kitekeréséhez.

– Forgassa a hajtókart (4) az óramu-
tató járásával ellentétesen a napel-
lenző betekeréséhez.

Hibaelhárítás

Megjegyzés: Figyeljen arra, 
hogy a behúzó gomb [ ] (23) 
és kitoló gomb [ ] (21) funk-
ciói a programozástól függően 
változhatnak (lásd ► Hagyo-
mányos billentyűzetkiosztás – 
251. old. ill. ► Alternatív billen-
tyűzetkiosztás – 251. old.). A 
következő utasítások a 
„Hagyományos billentyűzetki-
osztásra“ vonatkoznak.

Megjegyzés: Áramkimaradás 
stb. esetén a napellenző kézzel 
is be-/kitekerhető.

Megjegyzés: Ügyeljen arra, 
hogy a napellenző vászon (2) 
nyitott állapotban mindig feszes 
legyen. Forgassa a hajtó-
kart (4) adott esetben addig az 
óramutató járásával ellentéte-
sen, míg a napellenző 
vászon (2) kifeszül.

FIGYELEM! Fennáll az anyagi 
károk veszélye! Ne forgassa a 
hajtókart (4) tovább, ha az ejtő-
profil (3) a kazettán (12) van.

Hiba Ok Megoldás

A napellenző nem reagál 
a távirányítóra (20).

Nincs áramellátás. Ellenőrizze, hogy a du-
gasz csatlakozása meg-
felelő-e. Ha a csatlakozás 
nem megfelelő, forduljon 
szakemberhez.

A házi telepítés Fi-kap-
csolója „off” (KI) álláson 
van.

Forduljon szakemberhez.
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A feszültség túl alacsony. Forduljon szakember-
hez, aki ellenőrzi, hogy a 
feszültség megfelel-e a 
követelményeknek.

A távirányító (20) eleme 
kimerült.

Cserélje ki az elemet a 
► Az elem berakása/cse-
réje – 250. old.. fejezet 
szerint.

A motor a túlmelegedés 
elleni védelem miatt ki-
kapcsolt.

Kb. 30 perc után a motor 
automatikusan újra be-
kapcsol.

A napellenző belóg, pedig 
teljesen ki van tekerve.

A kitekerési hossz rosszul 
van beállítva.

Állítsa be újból a kitekeré-
si hosszt a ► Motor után-
szabályozása (kihúzási/
betolási méret beállítá-
sa) – 250. old. fejezetnek 
megfelelően.

Nem kívánatos mellékza-
jok működés közben.

Egy vagy több csavar ki-
lazult.

Ellenőrizzen minden lát-
ható csavart, és a laza 
csavarokat húzza meg.

A távirányító (20) LED-
je (19) nem működik; 
nincs jel a rádióvevőtől.

Az elem elhasználódott. Cserélje ki az elemet a 
► Az elem berakása/cse-
réje – 250. old.. fejezet 
szerint.

Az elem rosszul van be-
rakva.

Tegye be az elemet he-
lyes polaritással.

A napellenző egyik olda-
lon nem megfelelően zár.

Ellenőrizze a csuklókar 
beállítását.

Egyik oldalon bélelje alá a 
tekercs-tengelyt szövet-
tel, hogy nagyobb legyen 
a térfogata. Azután állítsa 
be a csuklókart (► Csuk-
lókarok beállítása – 
249. old.)

Hiba Ok Megoldás



HU Magyar

254

Karbantartás

– Rendszeresen ellenőrizze minden 
konzol (1) szoros illeszkedését.

– Félévente ellenőrizze a hajtáshá-
zat az esetleges sérülések miatt. A 
napellenzőt csak akkor használja, 
ha a hajtásház teljesen ép, ill. ki lett 
cserélve.

– Félévente ellenőrizze az összes 
csavar és anya szoros illeszkedé-
sét. Szükség esetén ezeket húzza 
után.

– Semmiképp se használja a napel-
lenzőt, ha az sérült, vagy a napel-
lenző vászon (2) nem feszül ki.

– Forduljon a szervizhez vagy egy 
szakemberhez, hogy megjavít-
tassa a napellenzőt.

– Általában nem szükséges a napel-
lenző alkatrészeinek bekenése Ha 
azonban erre mégis szükség 
lenne, forduljon szervizünkhöz.

Tisztítás
– A műanyag alkatrészek tisztításá-

hoz használjon enyhe tisztító 
sprayt, vagy víz és enyhe tisztító-
szer keverékét.

– A napellenző vásznát csak szük-
ség esetén tisztítsa meg.

– A napellenző vászon (2) tisztításá-
hoz használjon szappanlúgot. Egy 
nem feltűnő helyen tesztelje.

– Mielőtt a napellenzőt betekeri, 
hagyja a vásznat (2) teljesen meg-
száradni. A napellenző szárításá-
hoz semmiképp se használjon 
fűtőeszközt (hajszárítót stb.).

Tárolás
Ha a napellenzőt hosszabb ideig nem 
használja, szerelje le a kazettát, és 
tárolja száraz helyen (lásd ► A naper-
nyő leszerelése – 248. old.). Így meg-
hosszabbítja a napellenző élettarta-
mát.

– Ügyeljen arra, hogy a napellenző 
vászon (2) teljesen száraz legyen. 
A nedves napellenző vásznon (2) 
penész képződhet.

– Ügyeljen arra, hogy a napellenző 
teljesen be legyen tekerve.

– A véletlen kitekerés ellen a napel-
lenző házát rögzítőpánttal bizto-
sítsa.

– Szerelje le a kazettát (lásd ► A 
napernyő leszerelése – 248. old.).

– A kazettát száraz, gyermekek szá-
mára nem hozzáférhető helyen 
tárolja.

Ártalmatlanítás

A motor kiszerelése
► A motor kiszerelése – 9. old.

VIGYÁZAT! Sérülésveszély! 
Rendszeresen végezze el a 
karbantartási munkákat. Külön-
ben veszélyeztetheti saját 
magát vagy harmadik személyt. 
A rendszeres karbantartás 
meghosszabbítja a napellenző 
élettartamát.
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► 9. old., 1. ábra

1. A napellenzőt kb. 40 cm-re tolja ki, 
és a csuklókart pánttal/kötéllel rög-
zítse.

► 9. old., 2. ábra

2. Szakítsa meg az áramellátást.

► 10. old., 3. ábra

3. Vegye le a vészhelyzeti hajtósze-
met.

► 10. old., 4. ábra

4. Távolítsa el a csavarokat és vegye 
le az oldalsó burkolatot.

► 10. old., 5. ábra

5. Oldja ki a huzalozást.

► 10. old., 6. ábra

6. Távolítsa el a rögzítő csapszeget.

► 10. old., 7. ábra

7. Vegye ki a csavarokat.

► 10. old., 8. ábra

8. Mindkét világítás csatlakozódugót 
húzza ki.

► 11. old., 9. ábra

9. Távolítsa el az oldalburkolatot.

► 11. old., 10. ábra

10. Szerelje ki a motort.

A csomagolás környezetbarát 
anyagokból áll, amelynek ártal-
matlanítását a helyi hulladék-
szolgáltatóval tudja elvégeztetni.

A már nem használt termék hul-
ladékeltávolítási lehetőségeiről 
információkat a helyi községi 
vagy városi önkormányzaton 
kaphat.

A már nem szükséges elemek 
és akkuk nem tartoznak a ház-
tartási hulladékok közé, hanem 
gondoskodni kell az előírás szerinti 
ártalmatlanításukról.

– A használhatatlanná vált elemeket 
és akkukat vigye el a kereskedőnél 
elhelyezett elemgyűjtőbe vagy a 
közösségi elemgyűjtőbe.

– Az elemeket tűzbe dobni tilos. 
Robbanásveszély!

Információk

Garancia
A termékre a vásárlás dátumától szá-
mított 2 év garancia érvényes. A ter-
méket nagy gonddal gyártották és 
szállítás előtt szigorúan ellenőrizték. 
Kérjük, őrizze meg a vásárlást igazoló 
nyugtát a vásárlás igazolásaként. 
Garanciális igény esetén először tele-
fonon vegye fel a kapcsolatot a szer-
vizzel.

Ez a garancia csak az első vásárlóra 
érvényes, át nem ruházható. Nem ren-
deltetésszerű és/vagy szakszerűtlen 
kezelés, erőszakos használat és olyan 
beavatkozások esetén, amit nem az 
általunk felhatalmazott szerviz telep-
hely végez, a garancia érvényét veszti.

Megjegyzés: A napellenző 
élettartamának végén a motort 
ki kell szerelni és el kell vinni 
egy ellenőrzött hulladékgyűj-
tőbe.

FIGYELMEZTETÉS! Sérülés-
veszély a nagy rugófeszes-
ség miatt. A balesetek elkerü-
lésének érdekében a csukló-
karnak leszerelés közben nem 
szabad rugófeszülés alatt áll-
nia!
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A törvényben meghatározott jogokat a 
jelen garancialevél nem korlátozza. A 
garancia kizárólag anyag- vagy gyár-
tási hibákra vonatkozik. A kopóalkatré-
szekre és a törékeny alkatrészek sérü-
lésére nem vonatkozik, pl. a napel-
lenző anyagára. A termék kizárólag 
magáncélú használatra alkalmas, ipari 
célokra nem. Az elemek a garancia 
alól kizártak.

Szerviz
Ha kérdései vannak vagy pótalkatré-
szekre van szüksége, forduljon ide:

Depot 18 GmbH
Gewerbering 3
67691 Hochspeyer
Tel.: 06305-715429 13
Fax.: 06305-715429 29
Email: mail@depot18.de

Kérdése vagy problémája van?
Keresse fel weboldalunkat: 
www.depot18.de
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