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INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE SI INTRETINERE PENTRU RULOURI EXTERIOARE
DIN ALUMINIU UMPLUT CU SPUMA POLIURE T A NI C A
1.Descriere:
1.1. Ruloul este din aluminiu, se monteaza PRIN APLICARE, avand drept caracteristici generale existen ta
unei carcase superioare si a unor ghidaje de rulare pentru lamelele care alcatuiesc ruloul ca atare.
Ruloul este facut din aluminiu, iar lamelele sunt umplute cu spuma poliuretanica.
2.Protectie:
2.1. In cazul dotarii ruloului cu motor electric nu se recomanda folosirea lui in mediu cu pericol de explozie,
acolo unde exista in exces lichide, gaze sau pulberi inflamabile. Dispozitivele electrice pot produce scantei
care sa duca la aprinderea vaporilor sau pulberilor inflamabile.
2.2. Nu permiteti copiilor sa actioneze dispozitivele mecanice si electrice ale ruloului. Copiii nesupravegheati
pot intra in contact cu partile in miscare sau cu dispozitivele electrice ale ruloului, expunindu -se riscului de a
suferi leziuni de natura mecanica sau electrica.
3.Securitate electrica:
3.1. Nu folositi pentru racordarea la curent cabluri uzate sau inferioare ca rezistenta sub sarcina electrica,
necesara alimentarii ruloului. In cazul folosirii unor cabluri cu izolatie degradata sau prea subtiri creste riscul
electrocutarilor si a scurtcircuitarii motorului.
3.2. Nu folositi pentru alimentarea cu curent electric a ruloului cabluri, racorduri, mufe neizolate electric.
Neizolarea electrica a elementelor metalice folosite la racordarea ruloului la curent electric co nstituie un risc
major putand provoca socuri electrice utilizatorilor.
3.3. Nu trageti (agatati) de cordonul electric care iese din carcasa ruloului. Fortarea cordonului electric poate
duce la deteriorarea acestuia si implicit la expunerea utilizatorului riscului electrocutarii.
4.Securit at ea persoanelo r:
4.1. Fiti vigilenti, fiti atenti la ceea ce faceti si procedati rational atunci cand man ipulati ruloul sau va
desfasurati activitatea in apropierea lui.
4.2. Evitati actionarea involuntara a ruloului. Depozitati telecomenzile in asa fel incat butoanele acestora sa
nu vina in contact cu ceva care sa duca la actionarea nedorita a ruloului. Nu sprijiniti nimic de actionarea
manuala sau intrerupatorul ruloului pentru a evita deteriorarea sau actionarea in voluntara a acestuia. Nu
blocati accesul la actionarea manuala sau la intrerupator pentru a putea actiona rapid deschiderea sau, dupa
caz, inchid er e a ruloulu i la nevoie .
4.3. Inainte de a actiona ruloul, asigurati-va ca aceasta nu interactioneaza cu obiecte care pot duce la ranirea
persoanelor din jur sau la deteriorarea ruloului.
4.5. Nu sprijiniti nimic de lamelele ruloului, carcasa sau ghidaje. Obiectele antrenate de miscarea de inchidere
sau deschidere a ruloului isi pot pierde starea de echilibru si pot rani in caderea lor persoanele din apropiere.
4.6. Nu stationati in zona de rulare a ruloului. In timpul rularii ruloului, persoanele/obiectele care se afla in
zona lui de actionare pot fi lovite de lamelele aflate in miscare.
5.Buna functiona re a ru loului:
5.1. Pe timpul functionarii ruloul nu trebuie sa interactioneze cu obiecte care ar putea sa -i ingreuneze buna
functio n ar e, supraso lic ita n du-l in acest sau deterio ra n du-l.
5.2. In cazul dotarii ruloului cu motor, timpul total de functionare neintrerupta nu trebuie sa depaseasca 4
minute. In cazul in care motorul ruloul se supraincalzeste (timpul maxim de functionare neintrerupta a fost
depasit) un senzor termic decupleaza automat motorul ruloului de la sursa de curent. Pentru a repune ruloul in
functiune se asteapta aproximativ 30 minute.
5.3. Actionarea manuala se foloseste fara a brusca snurul sau banda actionarii. Miscarile trebuie sa fie cursive.
Nu loviti, nu striviti, indoiti, nu topiti, crapati, desfaceti, nu expuneti caldurii excesive a oricarei alte degradari
voite, caseta action a rii manu ale .
5.4. Nu sectionati, fortati, gauriti, expuneti temperaturilor extreme snurul sau banda actionarii.
5.5. Evitati folosirea ruloului in conditiile unor temperaturi extrem de scazute.
6. Intretinere:
Praful se sterge cu o laveta moale. Daca se stropeste cu noroi sau pamant se curata cu o laveta umezita intr-o
solutie de apa cu sapun sau un detergent care sa nu fie pe baza de cloruri. Este interzisa spalarea cu furtunul
cu jet de apa deoarece se poate s curtcircuita motorul.
Pentru interventii si urgente puteti folosi numarul de telefon: 0740/119.969, S.C. ALMETGRUP S.R.L.

