
 

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROLET ALUMINIOWYCH 
 

Rolety firmy „ALUTECHNIKA SERWIS” produkowane są zgodnie z 

najnowszą technologią powstałą w wyniku długoletnich doświadczeń i prac 

badawczych. Nowoczesne rozwiązania techniczne sprawiają, że obsługa rolet 

jest nieskomplikowana i osiągalna dla każdego użytkownika. Sposób 

uruchomienia rolety jest uzależniony od rodzaju zastosowanego napędu. 

Uwaga! Przed uruchomieniem mechanizmu rolety należy zwolnić 

wszystkie  zabezpieczenia i zamknięcia. 

 

Obsługa rolety na pasek lub linkę: 

 Zamykanie rolety: pasek lub linkę wystającą ze zwijacza odciągnąć 

kilka centymetrów w dół aby zwolnić blokadę zwijacza, następnie 

wyciągnąć około 20 cm paska lub linki i przytrzymując delikatnie, 

spowodować opuszczenie pancerza, czynność powtarzać do 

pełnego zamknięcia rolety, pamiętając aby ostatni etap uczynić 

bardzo energicznie (powinien wystąpić charakterystyczny odgłos 

świadczący o kompletnym zamknięciu i zablokowaniu pancerza 

przez wieszaki). 

 Otwieranie rolety: pasek lub linkę chwycić ponad zwijaczem i 

spokojnym ruchem w dół spowodować podnoszenie pancerza, 

zwijacz samoczynnie zwija pasek lub linkę, czynność powtarzać do 

pełnego otwarcia rolety. 

Uwaga! Należy zwrócić uwagę aby nie spowodować wciągnięcie całego 

pancerza do skrzyni. 

 

Obsługa rolety na sprężynę samo-zwijającą: 

 Zamykanie: przy pomocy uchwytu przymocowanego do listwy 

końcowej pancerza, równomiernym, zdecydowanym ruchem 

ściągnąć pancerz w dół aż do pełnego zamknięcia i przytrzymując 

zabezpieczyć przed samo otwarciem, 

 Otwieranie: przy pomocy uchwytu w listwie końcowej przytrzymać 

pancerz, zwolnić zabezpieczenie i podnosić pancerz w górę 

(sprężyna jest elementem pomagającym zwijać roletę). 

Uwaga! W przypadku stwierdzenia usterek w pracy rolety bezzwłocznie 

powiadomić fachowy serwis. 

 

Obsługa rolety z napędem elektrycznym: 

 Zamykanie: uruchomienie rolety odbywa się poprzez zasterowanie 

siłownika znajdującego się w rolecie. Do sterowania służą: 

wyłączniki żaluzjowe lub sterowniki radiowe z nadajnikiem. 

Sterowanie rolety za pomocą wył. kluczowego odbywa się  poprzez 

przekręcenie klucza w kierunku strzałki wskazującej kierunek „w 

dół” i przytrzymanie go w tej pozycji do momentu samoistnego 

zatrzymania rolety. Zatrzymanie to następuje w położeniu dolnym w 

wyniku zadziałania wyłącznika krańcowego silnika. Podczas 

opuszczania rolety należy uważać aby w świetle zabezpieczonego 

otworu nie znajdowały się żadne przedmioty. W przypadku 

zauważenia przeszkody należy przerwać opuszczanie przekręcając 

klucz do pozycji wyjściowej. Opuszczenie rolety na przedmioty obce 

może spowodować jej uszkodzenie, mogą też wystąpić problemy z 

zamknięciem zamka w listwie dolnej. 

 Otwieranie: przed przystąpieniem do otwierania rolety należy 

zwolnić wszystkie zabezpieczenia tj: zamki, zasuwki, rygle. 

 Klucz w wyłączniku kluczowym należy przekręcić w kierunku strzałki 

„w górę”, uruchomiona roleta zacznie się podnosić. Zatrzymanie 

następuje samoczynnie w górnym położeniu końcowym. Wyjęcie 

klucza może nastąpić po przekręceniu go do pozycji wyjściowej. 

Zatrzymanie zasterowanej rolety podczas jej biegu w górę może 

oznaczać, że blokady (zamek) nie zostały zwolnione. Należy 

natychmiast przerwać sterowanie w górę, opuścić roletę w dół i 

zwolnić blokadę. 

Uwaga! Dwu-trzy krotne zasterowanie rolety w krótkich odstępach czasu 

może spowodować przegrzanie silnika , zadziałanie wyłącznika 

termicznego i unieruchomienie rolety. W takim przypadku należy 

odczekać kilkanaście minut i ponownie uruchomić roletę. 

 

W CELU UTRZYMANIA PEŁNEJ SPRAWNOŚCI ROLETY NALEŻY: 

 

 zwrócić szczególną uwagę aby komory szyn prowadzących nie 

zawierały przeszkód utrudniających ruch pancerza, 

 zwrócić uwagę aby podczas opuszczania, na drodze ruchu pancerza 

nie były ustawione żadne przedmioty utrudniające jego pełne 

zamknięcie, 

 zimą w przypadku zmrożenia pancerza w szynach prowadzących, 

doprowadzić do swobodnego ruchu pancerza i dopiero wtedy 

korzystać z mechanizmów rolety, 

 nie zwijać oblodzonego pancerza, gdyż może to spowodować 

rozsadzanie skrzynki rolety, 

 w okresie zimowym unikać centralnego  sterowania, gdyż przy jego 

zastosowaniu nie mamy kontroli nad pracą poszczególnych rolet, 

 utrzymywać czystość pancerza, czyszcząc go płynem do mycia 

naczyń lub wodą z mydłem, 

 do podnoszenia i opuszczania stosować tylko te urządzenia i 

mechanizmy, które zostały zastosowane przez producenta, 

 nie dokonywać własnoręcznie jakichkolwiek napraw i zmian w 

mechanizmach i konstrukcji rolety, 

 o każdej awarii natychmiast zawiadomić fachowy serwis. 

 

Rolety objęte są okresem gwarancji zgodnie z wydaną kartą gwarancyjną. 

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek działania 

mechanicznego zewnętrznego: wgniecenia, wygięcia, zadrapania elementów 

rolety,  a także uszkodzeń powstałych na skutek użytkowania rolety niezgodnie z 

instrukcją. 

 

Życzymy zadowolenia z pracy naszych rolet. 


