
 
 
                                Provoz a údržba systémů ROLFLEXOL 

 
 

Rozbalení a sbalení se provádí pomocí standardního klávesového přepínače nebo dálkové ovládání 
také ve formě ovládacího tlačítka nebo Dálkového ovladače. V opačném případě je zde možnost 

ovládat to manuálně pomocí kliky. Koncové polohy (nahoru, dolů) jsou chráněny  pomocí koncových 
spínačů, které lze libovolně upravit a nastavit tak oprávněnou osobou, která tyto systémy instalovala 

a zajistila proti poškození těchto rolet. 
 

V blízkosti těchto systémů nesmí být žádné ostré nebo vyčnívající části, které by mohli materiál 
poškodit  a znehodnotit ho ( zničit ho ). 

 
Nepoužívejte žaluzie ani systémy Venkovních svislých clon při sněžení, mrznoucím dešti, protože 

zmrzlý sníh ( led ) může tento systém zničit a poškodit ho. 
 

Upozornění : v žádném případě se nesnažte tento systém vlhkým hadrem povolit a obalovat tak 
materiál společně s hřídelí. 

 
 

Elektromotor provozní doba je přísně omezena a nesmí přesáhnout 4 minuty, což představuje 20% 
pracovního cyklu. Zbývajících 80% pracovní cyklus, tj. 16 minut - doba povinného chlazení motoru. 

Překročení stanovené doby motoru, může vést k přehřátí tepelné pojistky a následně k trvalému 
poškození. 

 
Kontrola těchto systémů by měla být prováděna alespoň jednou za rok, a to z důvodu: 

 
- kontroly, zda se materiál ve správný způsob navíjí na hřídel  

- kontroly správné funkčnosti koncových poloh, přetahování systému v manuálním ovládání 
- kontroly  držáků a krytů včetně materiálu  

- Kontrola materiálu  ( poškození vlivem zacházení ). 
 

Jakékoliv další poruchy a závady by měly být oznámeny a řešeny s odborníkem v těchto systémech. 
 

Údržba systému : 
 

Čistíme hadříkem v následujícím pořadí : 
 

1. Látkový hadřík plně rozvinem a vyklepem tak, abychom odstranily vnitřní drobné nedostatky.  
2. Měkkým hadříkem oprášíte daný systém a poté se opláchne pouze čistou vodou 

3. Umyjte látku pomocí neutrálního čistícího prostředku, jako je např. 
- Saponátové řešení 5%, teplota vody 20 ° C 

- Průměrný půdní roztok 10%, teplota vody 20 ° C 
- Silný roztok 10%, teplota vody 50 ° C, odstranění vnitřních nečistot 
4. Na závěr opláchneme čistou vodou a otíráme suchým hadříkem. 

 
 



 
 
 

Je zakázáno: 
 

- Čištění pomocí sypkých prášků, pasta a kartáčů 
- Vysokotlakým tlakem páry 

- Chemickými  látkami : organické a anorganické, tj. aceton, benzen, 
petrolej, čpavek, jedlá soda, bělidlo, atd. 

 
 

Doporučujeme, aby byla prováděna pravidelná kontrola a údržba rolet. 
 
 

 TECHNICKÝ POPIS - CÍL 
 

Stínění "ROLFLEXOL" je ochrana proti nadměrnému průniku slunečního světla k vytápění a bez 
omezení vnější viditelnosti, a zároveň poskytuje optimální osvětlení. 

Zabrání tvorbě skleníkového efektu, který pomáhá zlepšit vnitřní tepelnou pohodu. Aplikace 
Refleksoli výrazně snižuje náklady spojené s vytápěním a větráním místností. 

Použití v látkových clonách dokáže absorbovat a odrážet od 70% až 100% slunečního záření. 
 
 

 


