Vinduer med indbyggede persienneruder – Generelle retningslinjer
•
•
•
•
•
•

Elementer med indbyggede persienneruder skal behandles med største omhu gennem alle led,
så produktet ikke tager skade.
De mest kritiske faser er nævnt nedenfor, og det er vigtigt, at alle der arbejder med indbyggede
persienneruder i disse faser, er bevidste om retningslinjerne, samt agerer i henhold til disse.
Overholdes nedenstående retningslinjer ikke, kan det medføre at garantien på persienneruden
bortfalder.
Der skal anvendes originale Screenline styringskomponenter til persiennerude.
For den optimale brugeroplevelse, kan det anbefales at anvende 3 wire styresystem – ST3134
KNX eller ST2134 LAN styreenheder.
Elementer med motoriserede persienner er funktionstestet og fundet OK, inden de forlader
fabrik.
Styreenheder og andet tilbehør leveres ikke af Idealcombi.

Modtagelse
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▪

▪

Transport
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Opbevaring
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▪
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Risikoen for varerne overgår til køber ved aflæsning, og derfor har
køber pligt til at kontrollere leverede varer for skader ved
modtagelse jf. DVV.
Anmeldelse af brækage samt andre fejl og mangler. skal ske på
hjemmesiden www.idealcombi.dk under kundeservice senest 3
dage efter levering OG inden elementerne fjernes fra pallen.
Senest 8 timer efter levering skal persiennerne køres helt ned og
lamellerne være i vandret position, denne position skal
persiennerne placeres i, i mindst 30 dage og må kun køres op i
kortere tid i forbindelse med evt. transport af elementet.
Vinduer med persienneruder skal transporteres oprejst (som ved
montage) OG persiennerne skal være kørt helt op i åben position.
Ved levering fra fabrikken kan elementerne være placeret
liggende, elementet skal derfor oprejses til lodret position,
Persiennerne køres ned og drejes så lamellerne ikke rører
hinanden, senest 8 timer efter levering. HUSK at persiennerne kun
må betjenes når elementet er i oprejst position (som ved
montage).
Vinduer med indbyggede persienneruder skal opbevares tørt og
solafskærmet.
Under hele byggeperioden skal strømkoblingspunktet og de evt.
medsendte betjeningskomponenter beskyttes mod slag, vand,
byggesmuds, opløsningsmidler, andre kemikalier og skarpe
genstande.
Vinduer med indbygget persiennerude skal ALTID opbevares med
persiennen kørt helt ned og lamellerne stillet i vandret position, så

lamellerne ikke rører hinanden.

Montage

▪
▪

(Motordrevne
persienneruder)
Bemærk

Garanti

Det anbefales at alle kabler leveret fra Idealcombi trækkes i
”tomrør”.
Montagen af elementerne skal ske iht. Idealcombi’s anvisninger
(som elementer uden Persienner).

▪

Strømforsyning, strømtilkobling og motorstyring skal installeres og
testes af autoriseret montør.

▪

Persienneruder må kun betjenes, når elementerne står i lodret
position (som ved montage) og elementet er i lukket position.

▪

Persienneruder med snoretræk må ikke monteres i miljøer med
høj luftfugtighed, da fugten i denne model kan trænge ind i
funktionsstyringen og beskadige produktet.
Se Idealcombi’s generelle garantibestemmelser.
Ved tilkøb af udvidet garanti er dette angivet på ordren.
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