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VEDLIKHOLDSINFORMASJON

ANSVAR:

Screensystemer krever lite vedlikehold, men skal vedlikeholdes
minst 1 gang i året - se nedenfor om forutsetninger for garanti.
Reparasjonsarbeid skal kun utføres av fagpersonell.
Vi anbefaler at man inngår en vedlikeholdsavtale med slikt
fagpersonell. & Hvis du ser gnister eller røyk under bruk, skal
screenmotoren slås av med en gang Ta så kontakt med
leverandøren din

Se også www.nordan.no/screens for monteringsveiledning og viktig
info.
Ved lyn og tordenvær anbefaler vi å koble fra strømtilførselen til
screens. Skulle ND Screens bli skadet som følge av lyn og
tordenvær er ikke dette reklamasjonsberettiget.

Merknad:
Screensystemet skal settes strømløst ved arbeid på elektriske
elementer samt ved synlige skader
1. Utfør en visuell kontroll for helhet og eventuell slitasje på duk,
ZIP-innlegg i styreskinner, endestykker i bunnprofil
2. Kontroller at skinner og braketter sitter godt fast og at skinnene
er fri for smuss, avleiringer og evt. gjenstander
3. Sjekk motorens endestoppinnstillinger og korriger om
nødvendig (ved nedre endestopp må bunnprofilen ikke hvile)
4. Utfør en funksjonstest

BRUK

RENGJØRING

Sluttbruker er ansvarlig for riktig bruk av ND Screens

BETJENING
Ved hjelp av betjeningsfunksjonen kan screenen heves / senkes.
For å unngå skader skal screenen trekkes helt opp eller senkes helt
ned. Sjekk alltid at duk / ZIP / skinner ikke er tilfrosset før bruk.
Påse at det ikke finnes mennesker eller fysiske hindringer innenfor
screenens bruksområde. Om du ikke kan se evt. hindringer ved bruk
av screenen må du ta forholdsregler for å hindre ulykker.
Betjening med fjernkontroll (RTS-motor)
Tastene brukes til å heve / senke screenduken.

Strømtilførselen skal slås av ved rengjøring av vinduer, fasader eller
screen. Hold aldri hardt i screenen eller dens komponenter, trykk
heller ikke hardt på duken
DUK
Rengjør screenduken minst en gang i året, og minst to ganger i året
hvis bygningen ligger nær sjøen eller i industriområder

Senk screenduken til nedre posisjon

Bruk en svamp, et pusseskinn og rent vann

Etterskyll med rent vann

Ved flekker på duk: Kontakt din leverandør

La duken tørke før den rulles opp
Hvis duken er svært tilsmusset anbefaler vi at du kontakter
leverandøren
Hvis duken har rifter eller kutt: Kontakt umiddelbart din leverandør,
som vil bestemme tiltak

Mer informasjon om :
Flytte endestopp, slette minne i motor, omprogrammering etc se
www.nordan.no/screens
Betjening med bryter (STD-motor)
Bryteren / tastene brukes til å heve / senke screenduken.

Bruk aldri:

Høytrykksspyler

Alikaliske eller etsende midler. NB! inkludert flere typer
Husvask. (Sjekkes nøye).

Stålull, harde børster eller skuremiddel
METALLDELER (kassett, bunnprofil og styreskinner)
Sjekk først at alle deler er hele og uten sprekker (inkludert
endestykker i bunnprofil og styreskinner)
Rengjør styreskinner med trykkluft for å fjerne evt. avleiringer og
gjenstander som kan hindre normal funksjon
For å opprettholde et dekorativt utseende og god teknisk stand for
lakkerte materialer er det anbefalt å gjennomføre et regelmessig
renholdsprogram

Normalt miljø: Inspeksjon og renhold årlig

Maritimt miljø: Inspeksjon og renhold hver 3. måned

Industrielt miljø: Inspeksjon og renhold hver 3. måned
Den beste vedlikeholdsmetoden er regelmessig renhold av lakkerte /
elokserte overflater med et mildt rengjøringsmiddel oppløst i varmt
vann
Vask utføres med svamp eller myk klut. Skyll grundig for å fjerne alle
rester
Mer info om rengjøring:
http://vental.no/images/Marketing/infoDoc/Infoside_-_rengjøring.pdf

Alle screenmotorer er konstruert for kortvarig bruk og er utstyrt med
en termobryter som midlertidig slår av motoren når den
overopphetes eller overbelastes. Etter en avkjølingsperiode på ca.
15 minutter er motoren igjen klar til bruk
ZIPscreen med sentralt kontrollsystem
Her betjenes ikke screenen bare ved hjelp av bryter / fjernkontroll,
men først og fremst et automatisk kontrollsystem.
Finn mer informasjon i brukerveiledningen for den automatiske
betjeningen
VINDKLASSER
Beaufort ZIPscreen tåler vindkast opptil 16.8 m/s.
Utvendige solskjermingsprodukter bør benyttes sammen med et
solskjermingskontrollsystem med vindsensor for å forhindre skade
på produktene.
For produkter som overskrider maksimal flate, bredde eller høyde tar
vi ikke ansvar for funksjonen

