Drift & vedligehold Renson Fixscreen

FIXSCREEN 100 EVO ⎮ FIXSCREEN 100 EVO SLIM ⎮ FIXSCREEN 150 EVO

Type:
Orkansikker udvendig el-betjent Zipscreen med patenteret “Smooth-teknologi” og patenteret “Connect & Go - teknologi”.
Generel brug:
Vær altid opmærksom på, at der ikke er placeret noget foran/opad vinduet, som solafskærmningen kan køre ned i. Sker dette, kan dugen
køre ud af sidestyrerne og flere dele kan blive beskadiget. Smuds og objekter skal fjernes fra HPVC-skinnen i sidestyrene, så
solafskærmningen kan køre uhindret.
Begynder produktet at ændre karakter og lyder det pludseligt anderledes end det plejer, skal man straks slukke for forsyningen og tage
kontakt til Kvalitetsmarkiser.dk
Vind:
Produktet må generelt bruges ved vind op til 36 m/sek. Ved vindstød op til 36 m/sek skal Fixscreens straks køres op.
Vindautomatik:
Er produktet tilsluttet vindautomatik, vil denne normalt sørge for, at solafskærmningen kører op ved den indstillede vindgrænse. Det skal dog
bemærkes, at vindautomatik ikke er en 100% sikkerhed for, at der ikke kan ske vindskader på produktet. Hvis der pludselig opstår kraftige
vindstød, kan afskærmningen ikke nå at køre op, inden der sker skade på den. Det er derfor altid brugernes ansvar at Fixscreens ikke er kørt
ned når det blæser over 36 m/s - vindskader som følge af defekt vindautomatik er ikke reklamationsberettigede.
Regn:
Hvis Fixscreen køres op, når dugen er våd er det vigtigt, at den snarest muligt køres ned igen, for at dugen kan tørre. En Fixscreen må aldrig
være kørt op i længere tid med en våd dug, da der herved kan dannes misfarveninger af dugen.
Kontrol/brug ved is og sne:
Kørsel med fastfrosne anlæg kan medføre skader på produktet. Ved ekstreme vejrforhold som eks. snestorm, isslag, hård frost og lignende,
skal der altid gennemføres en visuel kontrol, før anlægget må benyttes og under kørsel. Generelt anbefaler Kvalitetsmarkiser ikke at man
bruger produktet når maksimal-temperaturen over et helt døgn er under 2º. Det er meget vigtigt at der ikke er sne eller is i sidestyrene når
man kører med Fixscreen, og det er i vinterhalvåret meget afhængigt af facaderetning da en nord-vest facade ikke bliver opvarmet af solen
på samme måde som en sydfacade.
Generel brug om vinteren:
Man skal altid være opmærksom på, at dugen kan fryse sammen på dugvalsen. Hvis afskærmningen f.eks. køres op, når den er våd og det
fryser kraftigt om natten, vil dugen være frosset og kan derfor gå i stykker hvis man forsøger at køre den ned om morgenen. Er Fixscreen
tilsluttet automatikanlæg, er det en god ide, at stille automatikanlægget over i manuel betjening i perioder med vintervejr, således at man
kan kontrollere systemet, inden det manuelt køres ned.
Vedligeholdelse:
Ønskes en lang levetid på produktet, anbefales en regelmæssig rengøring.
På pulverlakerede overflader skal der altid anvendes et rengøringsmiddel der er beregnet til formålet. Det skal altid være et blødt
rengøringsmiddel uden slibeeffekt og må ikke indeholde opløsningsmidler. Vi anbefaler rengøring 2 gange i om året.
Dugen rengøres med lunkent sulfovand og der skylles med rigelige mængder vand efterfølgende. Lad dugen tørre inden man kører
Fixscreen op igen.
Den indbyggede motor kræver ingen vedligehold.
En gang årligt anbefales at man sikrer, at skruer og bolte er fastskruede. Alle dele er fremstillet i materialer, der er meget modstandsdygtige
og kræver ingen mekanisk vedligeholdelse. Produktet bør årligt kontrolleres for skader. Opdages skader, må produktet ikke benyttes før
skaden er udbedret af uddannet montør. Ved reparation må der kun anvendes originale dele.
Brug aldrig smøremiddel, sprayfedt, silikonefedt mm på en Fixscreen!
Garanti:
Der er 5 års reklamationsret for konstruktionsfejl på afskærmningen
På motor og dug ydes der 5 års garanti.
På Fixscreen teknologien (Smooth teknologien) ydes der 7 års garanti
På den pulverlakerede overflade ydes der 10 års garanti imod gennemtæring og afskalning.
Service:
Et årligt serviceeftersyn for justering af endestop samt gennemgang af slid-dele anbefales efter produktet har været i brug i over 5 år.
Kontakt Kvalitetsmarkiser.dk for tilbud på service-aftale.
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