Skötselanvisning för rullgaller och rulljalusier.
Förutsättning:
Leverans från Jalusiexperten av rullgaller/jalusier gäller två års produktgaranti. Detta
förutsätter ett regelbundet underhåll vid två tillfällen per år. Ska garanti gälla två år, måste
underhåll göras enligt anvisningar och noteras på underhållssidan.
Innan underhåll görs, se till att bryta strömmen till rullgallret/jalusin. Bryt strömmen
alltid med en arbetsbrytare.
Luta aldrig något mot lamellmattan t.e.x en stege.
Lamellmatta och styrskenor ska hållas rena från smuts och damm eller annat som kan
skada rullgallret/jalusin.
Innan underhåll görs, torka av lamellmatta och invändigt i styrskenan.
Kontrollera ändskruvarna som sitter utmed lamellkanterna hålls rena från smuts eller grus.
Kontrollera infästningar på gavel och styrskena.
Använd endast silikonspray i styrskena och på löphjul.
(Silikonspray levereras med rullgallret/jalusien)
Ingrepp på motor är helt förbjudet. Motorn är helt underhållsfri.

Annan service eller underhåll skall göras av Jalusiexperten eller
utsedd serviceman av Jalusiexperten.
Garanti åtagande:
Vid kontakt med Jalusiexperten skall alltid tillverkningsnummer anges. Tillverkningsskylt
finns angivet på styrskenan.
Det är inte tillåtet att under garantitiden göra någon ändring av porten eller tillhörande
utrustning utan medgivande från Jalusiexperten.
Delar som inte är originaldelar som Jalusiexperten inte har kontrollerat och godkänt och
används kan medföra risk för skador även om de passar i produkten.
Jalusiexperten åtar sig inget ansvar för skador som orsakats av sådana detaljer.
Garantin kan ej åberopas om andra detaljer använts i porten.
Vid fel eller annat som kan uppstå inom ramen av garanti på produkten, har Jalusiexperten
rätt till inom 3 arbetsdagar att åtgärda det fel.
Garantiåtagande görs under helgfria vardagar måndag -fredag. 08.00-16.00
Här är det viktigt att skötsel är gjort enligt anvisningar och har noterats på underhållssidan.
Annars gäller inte garantin på produkten.
Vid garantiarbete skall rullgallret/jalusin vara tillgänglig för reparation.
Jalusiexperten tar inget ansvar om rullgallret/jalusin är inbyggd.
Styrskenor skall vara åtkomliga, samt rulle/kåpa 400 mm fritt framför.
Ev. lyfthjälp skall stå till Jalusiexpertens förfogande.

Vid användning av nödvev:
Nödvev skall endast användas i dom fall där rullgallret/jalusien är helt obrukbar.
Veva ej upp högre än att nedersta bottenprofil är kvar i styrskenan.
Endast manuell hantering gäller med vev.

OBS!
Nödvev skall endast användas i en nödsituation.

