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INSTRUCŢIUNI DE FOLOSIRE A UŞILOR REZIDENŢIALE WINDOORS SRPU
Stimate client,
Ne bucurăm şi vă mulţumim pentru că aţi ales produsul firmei
noastre.
Vă rugăm să citiţi şi să urmaţi cu atenţie aceste instrucţiuni!
Ele vă dau informaţii importante pentru funcţionarea şi
îngrijirea uşii secţionale, astfel încât să vă bucuraţi de acest
produs un timp cât mai îndelungat.

Pastraţi cu grijă aceste instrucţiuni!

1. INDICAŢII IMPORTANTE
Montarea, întreţinerea, reparaţiile şi demontarea uşii
secţionale de garaj trebuie să fie executate de persoane
competente (conform EN 12635).
Această persoană trebuie să cunoască normele naţionale
de tehnica securităţii muncii si să le respecte. Înainte de
darea în folosinţă a uşii se verifică dacă uşa se află într-un
stadiu mecanic fără defect şi deci în echilibru astfel încât să
poată fi acţionată manual (EN 12604).
Atenţie la pericolele posibile din timpul montării în sensul
EN 12604 şi EN 12453.

Acest tip de uşă de garaj este construit şi prevăzut
numai pentru domeniul rezidenţial!

2. FUNCŢIONARE

La montarea unei acţionări electrice fiţi atenţi la indicaţiile
fabricantului de uşi şi acţionări electrice.
Folosiţi întotdeauna cuplajele originale ale fabricantului
uşilor!
Montată profesional şi verificată uşa secţională este uşor
de acţionat.
Acţionarea uşii se face de către persoane adulte care au
cunoştinţe despre modul de utilizare.
Această uşă secţională se deschide vertical in sus. Zona
de deschidere a uşii să fie ţinută întotdeauna liberă!
Asiguraţi-vă că în timpul acţionării uşii în zona de mişcare a
uşii nu se află nici o persoană, în special copii sau obiecte.

Nu modificaţi şi nu înlăturaţi părţi
funcţionale!
S-ar putea ca prin aceasta să scoateţi din funcţiune
elemente importante de siguranţă.
Uşile de garaj sunt dotate cu sisteme de blocare în cazul
ruperii cablurilor. Daca acest lucru se întâmplă sistemul de
blocare va împiedica căderea uşii şi eventuale accidentări
sau pagube.

Uşi acţionate manual:
Nu lăsaţi copiii nesupravegheaţi în preajma uşilor şi
asiguraţi-vă ca nu introduc degetele şi mainile în spaţiile
dintre panouri sau la alte componente ale uşii.

Indicaţii importante:
Nu ataşaţi elemente suplimentare de
construcţie!
Arcurile de torsiune sunt calibrate exact pe
greutatea
uşii.
Elemente
constructive
suplimentare pot suprasolicita arcurile.

Atenţie pericol de accidentare!

Nu treceţi pe sub o uşă aflată în mişcare şi învăţaţi copiii
că uşa de garaj nu este un loc de joacă ci un loc periculos
unde pot apărea accidentari.

La apariţia unor probleme în funcţionarea uşii
(funcţionare greoaie sau alte defecte) trebuie
imediat contactată o persoană competentă cu
verificarea/reparaţia.

Pentru închiderea şi deschidere uşii se vor folosi manerele,
cablurile sau lanţurile prevăzute pentru acest lucru.
Aducerea uşii în poziţia închis nu implică şi asigurarea
acesteia; pentru a asigura uşa folosiţi încuietorile automate
sau încuietorile cu cheie.
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Uşi acţionate electric:
Nu actionaţi operatorul electric dacă porţile sunt asigurate
cu elemente de blocare.
Apăsaţi butonul de pe telecomandă pentru a deschide uşa
şi acelaşi buton pentu închiderea ei.
Dacă apăsaţi butonul pentru a doua oară în timpul ridicări
uşa se va opri în poziţa în care se află; acest lucru fiind
valabil şi în celalalt sens de mişcare. Motorul operatorului are
o funcţie de auto-reversibilitate; ceea ce înseamnă că dacă
în timpul coborârii uşa întâlneşte un obstacol, motorul se
opteşte şi îşi schimbă sensul de funcţionare pentru a preveni
accidentele.
Daca se doreşte se poate deconecta operatorul iar uşa
poate fi acţionată manual.
Atunci când utilizaţi telecomanda sau panoul de perete
rămaneţi lângă uşă până când aceasta este complet închisă.
Pentru ca să nu ajungă copiii la panoul de comandă
poziţionaţi-l pe perete la o inălţime de circa 1.7 m faţă de sol.

mediu diferenţiate pot face necesare alte vopsiri de protecţie
(de ex. clima marina, acizi, încărcarea aerului, deteriorarea
lacului).

3. ÎNTREŢINERE
Lucrări de întreţinere înainte de prima acţionare şi cel puţin
o data pe an (la acţionarea uşii de peste 50 ori pe zi, la
fiecare şase luni) se vor efectua de către o persoană
competentă.
Se vor verifica toate componentele supuse la uzură şi
motorul în cazul uşilor acţionate electric.

Tensionarea arcurilor:
Valoarea de tensionare de pe placuţa de identificare este o
valoare orientativă.
Foaia de uşă are la o tensionare corectă a arcurilor cursei
uşii o tendinţă uşoară spre în sus. La fiecare întreţinere se
verifică tensiunea din arcuri pentru ca eventual să se
retensioneze.

Verificarea arcurilor:

Nu lăsaţi nici-o telecomandă la îndemana copiilor pentru a
evita accidentele.

Uşi acţionate manual:
- deschideţi uşa de garaj până la nivelul taliei;
- daca arcurile nu sunt slabite sau supratensionate ar
trebui să menţină uşa la acest nivel.
Uşi acţionate electric:
- deconectaţi operatorul electric al uşii;
- deschideţi uşa de garaj până la nivelul taliei;
daca arcurile nu sunt slabite sau
supratensionate ar trebui să menţină uşa la acest nivel.

Rolele, şinele de rulare şi cablurile:

Condiţii de mediu:
Uşa de garaj este prevăzută pentru următoarele
condiţii de funcţionare:
- Temperatură: exterioară -300C până la 600C.
În caz de temeraturi scăzute vă recomandăm sa
gresaţi garniturile pentru a preveni ruperea acestora.
- Umiditatea relativă a aerului: 20 pâna la 90%.
Curăţire şi îngrijire:
Pentru curăţire şi întreţinere este suficientă apa curată. În
cazul unor murdăriri mai puternice se poate folosi apă caldă
cu un detergent nespumant neutru ( detergent casnic cu
valoarea pH 7). Se recomandă efectuarea unei curăţiri la
minim trei luni ( faţa exterioară a uşii, garniturile).
Domeniul de culisare din spatele garniturilor laterale
trebuie sa fie ţinut curat şi apt pentru culisare. Influenţele de

Cu uşa în poziţia închis verificaţi dacă rolele se rotesc. În
cazul în care aceste funcţionează greoi sau nu se rotesc
deloc apelaţi la o persoană autorizată pentru a remedia
situaţia. Curaţaţi şinele de rulare de mizerie şi alte corpuri
străine.
Pentru evitarea zgomotelor neplacute este recomandat ca
rolele, cablurile şi arcurile să fie unse periodic.

Nu lubrificaţi şinele de rulare!
O verificare insuficientă sau o întreţinere greşită
poate conduce la deteriorări şi chiar la accidente
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