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Handhavande jalusi

Manövrering av jalusi och saker att var uppmärksam på vid manövrering
Jalusi med och utan nödmanövrering.
Jalusien är försedd med vridströmställare för körning upp resp. ned, eller nyckelbrytare eller både och.
Har jalusiet två strömställare så får strömställarna aldrig manövreras samtidigt då kan motorn kortslutas och gå sönder.
Kontrollera alltid att strömställare är i neutralt läge efter körning av jalusi, neutraltläge är mitt -emellan pil upp och pil ner.
Om en strömställare inte går tillbaka i neutralt läge av sig själv så ansvarar användaren för att strömställaren
ställs i neutraltläge manuellt, kontakta GallerMännen i Örebro AB om en strömställare inte går tillbaka till neutralt läge.
När jalusiet är enda vägen ut ur ett begränsat område skall det finnas alternativ utrymningsväg.
OBS! Kontrollera alltid att ingen står för nära, emot eller under jalusien
vid upp- och nedkörning samt att ingen har fingrarna i styrskenorna.
Om ni stannar jalusiet halvvägs se till att ingen person går emot eller
under jalusiet, då detta kan ge upphov till skador.
Vid manövrering av produkt GM-AS 66: se till att ingen person eller förmål sitterfast i dom
urstansade hålen i lamellmattan innan och under manövrering, i övrigt lika ovan.
Jalusiet stannar automatiskt i rätt upp- och nedläge.
Om jalusien stannar i fel läge kontakta GallerMännen för felanalys.
OBS! Nyckelbrytare och knappbrytare får aldrig under några omständigheter
manövreras samtidigt, då motorns styrkretsar kan ta skada och gå sönder, om fattas ej av garanti.
Jalusi med nödmanövrering gällande samtliga våra jalusier
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Ta veven som finns i butiken haka i vevöglan i öglan som sitter på motorn.
Veva, Obs! motorn har låg utväxling och går sakta att veva, se till att veva åt rätt håll så jalusiet
rullar upp sig som det gör vid normal manövrering

Förvara veven på en plats som är känd av alla som kan ha behov av den.
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