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VENKOVNÍ ŽALUZIE

1. OBECNÉ INFORMACE

Děkujeme, že jste si pro realizaci vašeho projektu vybrali firmu MARON CZ. Tento návod je určený pro
konečné uživatele venkovních žaluzií. Před prvním použitím výrobku návod důkladně pročtěte a uschovejte
po celou dobu užívání výrobku.

Všechny venkovní žaluzie nabízené naší společností jsou vyráběny v souladu s normou ČSN13659+A1 a jsou
označeny evropskou značkou shody CE. Venkovní žaluzie je bezúdržbový výrobek.

Žaluzie splňují odolnost proti větru na základě zkoušek dle ČSN EN 13659+A1. Odolnost proti větru je
stanovena na základě typu lamely, použité vodící liště a šířce žaluzie. V případě překročení deklarovaných
hodnot odolnosti proti větru hrozí trvalé poškození žaluzie.

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Používejte pouze žaluzie, které jsou bez závad. V případě poškození s žaluzií nemanipulujte a na opravu
zavolejte odbornou firmu, která prováděla montáž či vám žaluzii prodala. V případě demontáže žaluzie
kontaktujte odbornou firmu.

V případě silného větru, např. při bouřce, hrozí poškození žaluzie a pokud nemáte žaluzii s větrným čidlem, je
nutné žaluzii vytáhnout do horní koncové polohy.

V zimním období hrozí přimrznutí žaluzie nebo námraza. Před použitím výrobku vždy zkontrolujte, zda není
žaluzie přimrzlá ve vodících lištách či k parapetu. V případě přimrznutí či námrazy se musí námraza opatrně
odstranit a žaluzie uvolnit. Dokud se tak neučiní, nesmí se výrobek používat, jinak hrozí poškození výrobku.

V případě znečištění lamel prachem či jiným vyšším množstvím nečistot je nutné odstranit tyto nečistoty. V
opačném případě může dojít k poškrábání lamel vlivem tření o tyto nečistoty či k jinému poškození žaluzie.
Žaluzie nelze chemicky čistit. Žaluzie je stínicí prvek, nikoliv zatemňující, proto nezabrání částečnému
průchodu světla. Venkovní žaluzie není bezpečnostním prvkem stavby. Průhyb lamel je normální vlastnost
výrobku.

Důležité upozornění

Podle normy ČSN EN 13561 vás upozorňujeme na nebezpečí uškrcení,
které může vzniknout při používání ovládacích šňůr a popruhů. Malé děti se
mohou zamotat do ovládacích šňůr a popruhů, které jsou součástí
provozního mechanismu produktu. U výrobku ovládaného šňůrami
udržujte šňůry mimo dosah malých dětí.

3. PROVOZNÍ POKYNY

Neovládejte žaluzii tahem za lamely či nadzvedáváním lamel. Může dojít k poškození výrobku. Při stahování
či vytahování žaluzie dejte pozor, aby v dráze lamel nebyly žádné předměty či osoby. Nezasahujte do dráhy
lamel žádnými částmi těla, může dojít ke zranění.
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4. OVLÁDÁNÍ

4.1 OVLÁDÁNÍ ŠŇŮROU

Žaluzie se ovládá tahem za šňůru. Pro vytažení či
stažení lamel uchopte šňůru a plynulým taháním
vytáhnete nebo stáhnete lamely do požadované
polohy. Naklopení lamel se provádí jemným
tahem za šňůru. Ovládání žaluzie musí být
pravidelné, za ovládání se nesmí tahat prudce či
trhaně. Těsně před najetím do koncových poloh je
nutné žaluzii ovládat opatrně, aby nemohlo dojít k
poškození. Při poškození ovládání kontaktujte
odbornou firmu, která provede opravu žaluzie.
Žaluzii lze zastavit v jakékoliv poloze. Ovládání by
nemělo být používáno dětmi. Dbejte na to, aby
nemohlo dojít k úrazu např. k zamotání dítěte do
šňůry a následnému udušení!

4.2 OVLÁDÁNÍ KLIKOU

Žaluzie se ovládá odnímatelnou klikou. Klika má
ve spodní části zalamovací mechanismus, který
slouží k otáčení. Pro spuštění lamel uchopte kliku
oběma rukama za její zalomenou část v místech
plastových madel a oddalte od stěny, aby se klika
pohodlně ovládala. Oddálení nesmí být příliš
veliké. Otáčením kliky na jednu nebo druhou
stranu dochází ke spouštění či vytahování lamel a
naklápění. Po dokončení ovládání kliku umístěte
zpátky do držáku s narovnanou spodní
zalamovací častí. V případě odnímatelné kliky
nasaďte horní část kliky s trychtýřem na vývod ze
stěny tak, aby trychtýř zapadl na protikus a
pootočte, tím dojde k zafixování kliky a vývodu.
Otáčením kliky dochází ke spouštění či vytahování
lamel. Odnímatelnou kliku nepouštějte, může
dojít ke spadnutí kliky z vývodu. Odnímatelnou
kliku nedávejte do držáku kliky, může spadnout!
Ovládání žaluzie musí být pravidelné, klikou prudce neotáčejte. Těsně před najetím do koncových poloh
je nutné žaluzii ovládat opatrně, aby nemohlo dojít k poškození. Při poškození ovládání kontaktujte
odbornou firmu. Výměnu kliky může provést i uživatel žaluzie. Venkovní žaluzii lze zastavit v jakékoliv
poloze. Žaluzie by neměla být ovládána malými dětmi. Dbejte na to, aby nemohlo dojít k úrazu.
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4.3 MOTORICKÉ OVLÁDÁNÍ

Žaluzie se ovládá žaluziovým motorem umístěným
v horním nosiči žaluzie. Ovládání motoru je možné
několika způsoby. Lokálním spínačem, dálkovým
ovladačem, centrálním ovládáním, automatickým
ovládáním a kombinací ovládání. Ovladače
obsahují nejčastěji dvě nebo tři tlačítka. Jedná se o
tlačítka pro pohyb ve směru nahoru, ve směru dolů
a u některých ovladačů třetí tlačítko stop.
Zmáčknutím tlačítka provede venkovní žaluzie
pohyb v požadovaném směru nebo zastaví. V
případě najetí na koncovou polohu motor
automaticky zastaví. Koncové polohy jsou
nastaveny a zkontrolovány výrobcem, či montážní
firmou, která žaluzie namontovala. Na každý typ
ovladače je samostatný návod na ovládání, který je
součástí balení. V ovladači je třeba měnit baterie.
Při stahování či vytahování žaluzie dejte pozor, aby v dráze lamel nebyly žádné předměty či osoby.
Nezasahujte do dráhy lamel žádnými částmi těla, může dojít ke zranění. Žaluzie by neměla být ovládána
malými dětmi.

Žaluzie má nastaveny koncové polohy od firmy, která prováděla montáž. Koncové polohy neměňte, a pokud
je potřebujete změnit, zavolejte odbornou firmu. V případě přimrznutí či námrazy hrozí poškození motoru,
případně žaluzie.

Motor je vybaven tepelnou pojistkou. V případě přehřátí motoru počkejte 10-20 minut.

5. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Venkovní žaluzie nevyžadují žádnou zvláštní údržbu. Žaluzii doporučujeme pravidelně kontrolovat aspoň
jednou za rok, aby se předešlo případným poškozením žaluzie. Při údržbě či kontrole žaluzie nikdy neopírejte
o žaluzii žádné výstupní pomůcky, např. žebřík. A také se při manipulaci žaluzie nikdy nedržte. Nepouštějte
žaluzii a zabraňte druhým osobám, aby žaluzii pouštěli v době údržby! U dálkových ovladačů je nutné měnit
baterie. Dálkové ovládání udržujte mimo dosah dětí.

V případě nutnosti opravy či servisního zásahu je nutné vždy kontaktovat výrobce nebo firmu, která
prováděla montáž. V takovém případě se žaluzie nesmí dále používat.

Kontrolujte čistotu lamel a vodících lišt. V případě znečištění je nutné lamely a vodící lišty očistit. Na očištění
použijte vodu s neagresivním saponátem či abrazivem, kdy teplota vody je maximálně 30 ºC. V případě
motorického ovládání zamezte průniku vody do motoru uloženého v horním nosiči. Nepoužívejte vysokotlaké
čističe ani rozpouštědla.

Při čištění stínících lamel, dávejte pozor, aby nedošlo k jejich promáčknutí nebo jinému poškození. Při čištění
oken výrobek nastavte do takové polohy, aby nemohlo dojít k jeho poškození a aby nebránil v čištění.
Chraňte výrobek před znečištěním při stavebních úpravách a při malování.



NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ

MARON CZ s.r.o. , Teplárenská 601/7, 108 00, Praha 10, www.maron.cz, info@maron.cz

4

Při ovládání žaluzie vizuálně kontrolujte chod lamel a nastavení koncových poloh lamel při každém použití
výrobku.

Dbejte na dobrý stav ovládacích prvků. U ovládání šňůrou kontrolujte nadměrné opotřebení ovládání, např.
třepení. U ovládání klikou kontrolujte stav vývodu ovládání, uchycení vývodu a samotnou kliku.

Dávejte pozor na zvýšenou hlučnost žaluzie. V případě, že při ovládání žaluzie dochází k neobvyklému hluku,
žaluzii zastavte a dále nepoužívejte. Zavolejte odbornou firmu, která prováděla montáž. Ta provede kontrolu
žaluzie a navrhne další postup, opravu, servis.

Při zjevném uvolnění uchycení žaluzie v jakémkoliv bodě ihned kontaktujte montážní firmu, která žaluzii
montovala. Žaluzie by mohla spadnout.

6. UPOZORNĚNÍ PRO ZÁKAZNÍKA

U motorických žaluzií hrozí zasažení elektrickým proudem. Nikdy nemanipulujte s jejím zapojením. Práce se
součástkami spojenými s elektrickým proudem musí být prováděny osobou znalou, která má k zapojení
požadovaná oprávnění. Při síle větru nad mezní hodnotu dle tabulky se musí žaluzie s manuálním ovládáním
a motorovým ovládáním bez čidla vytáhnout nahoru do horní polohy, aby nedošlo k jejímu poškození nebo k
poškození jejího okolí. Po ukončení životnosti výrobku jej neodkládejte do komunálního odpadu, jednotlivé
komponenty a použité materiály lze separovat a recyklovat. Likvidace výrobku musí proběhnout v souladu s
platnými právními předpisy dané země. Informace o místech shromažďování odpadu můžete získat u úřadu
místní samosprávy. Vyobrazení výrobku v tomto návodu je pouze ilustrační a nemusí se shodovat s dodaným
výrobkem. Délka záruky je uvedena na objednávce, předávacím protokolu, případně ve smlouvě o dílo.


