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DRIFT- OCH UNDERHÅLLSMANUAL

Övergripande driftinstruktioner

Jalusier från Jalusifabriken är kvalitetsprodukter, lättanvända, långlivade och med hög driftsäkerhet
och säkerhet, förutsatt att det handhas enligt instruktionerna från oss som tillverkare, därför tillhandahåller
vi denna driftmanual. Att instruktionerna i manualen följs är också en förutsättning för att garantin ska gälla.

Allmänt

Jalusi får endast handhas av personer utsedda av ansvarig hos brukaren, dessa personer måste ha
läst och förstått innebörden av driftmanualen i sin helhet.
Innan varje körning med jalusi ska checklistan på sid 3 gås igenom och bockas av, det ﬁnns på den
utöver allmänna punkter en separat lista för öppning och en separat för stängning.
Vid fel och driftstörningar vänligen kontakta omedelbart leverantören Jalusifabriken på 031-28 53 25
(jour dygnet runt), för att undvika följdskador.
Montage och installation av styrning får endast utföras av auktoriserade tekniker från eller utsedda
av Jalusifabriken. Detta gäller även reparationer.

Service

Service ska utföras i regelbundna intervaller, normal serviceintervall är ett år, men kan vara oftare
beroende på miljö jalusiet är monterat i och användningsområde. Kontakta leverantören för att
komma fram till lämplig serviceintervall.
Service får endast utföras av auktoriserad personal från Jalusifabriken eller av servicegivare
godkänd av Jalusifabriken.
Vänligen se serviceavtalet som ﬁnns som bilaga till manualen. Serviceavtalet ska fyllas i,
undertecknas och skickas till adress nedan.

Tillbehör

Endast originaltillbehör från Jalusifabriken får användas och dessa ska installeras av auktoriserad
tekniker från eller utsedd av Jalusifabriken
Ingenting får fästas eller monteras på något sätt på någon del av jalusiet
Styrsystemen får inte på något sätt omkonﬁgureras eller ändras utom av auktoriserad personal från
eller utsedda av Jalusifabriken
Önskas tillbehör, ny styrning, ändring av styrning, givare, indikatorer osv kontakta Jalusifabriken.
Jalusifabriken
GÖTEBORG

Jalusifabriken skyddar Er egendom mot inbrott och skadegörelse!
jalusifabriken.se | 031 - 45 64 50 | jalusifabriken.se
Tackjärnsgatan 1 | 417 07 Göteborg

Sid 2

DRIFT- OCH UNDERHÅLLSMANUAL

Checklista innan körning

Observera att flera jalusier kan vara sammankopplade på samma nyckel, dvs flera jalusier kan gå samtidigt när man
vrider på en enda nyckel. Börja med att ta reda på om du styr ett eller flera jalusier innan du vrider på nyckeln. Om det
är flera jalusier bocka av checklistan för vart och ett av dessa jalusier.

Checklista innan öppning

•Se över jalusierna så det inte finns några synliga skador
•Tillse att samtliga mekaniska lås (skenlås se sid 5, bottenlås se sid 6) är upplåsta
•OBS detta steg är mycket viktigt, risken är överhängande att motor och/eller lameller går sönder om jalusiet körs i låst
läge
•Tillse att ingenting står t.ex. lutat mot jalusierna eller på annat sätt vidrör jalusierna.
•Tillse att ingenting sitter fast i skenorna.

Checklista innan stängning

•Se över jalusierna så det inte finns några synliga skador
•Tillse att ingenting ligger under något av jalusierna som ska stängas, krockar jalusiet med något går galler och motor
sönder
•Tillse att ingenting sitter fast inne i skenorna där gallret ska löpa
•Efter stängning tillse att samtliga mekaniska lås (skenlås se sid 5, bottenlås se sid 6) är låsta

Håll noggrann uppsikt över samtliga jalusier som rullar även under själva körningen!
Stanna omedelbart jalusierna om något kommer i vägen eller om jalusierna på annat sätt fastnar eller om du hör missljud!
Försök aldrig tvinga upp eller ner ett jalusi som sitter fast!
Jalusifabriken
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DRIFT- OCH UNDERHÅLLSMANUAL

Handhavande av nyckelbrytare
Innan du kör jalusiet gå igenom checklistan för öppning eller stängning!
Under hela körningen måste du hålla konstant uppsikt över samtliga jalusier som rullar!
Släpp omedelbart nyckeln om något kommer i vägen eller om jalusierna på annat sätt fastnar eller om du hör missljud!
Försök aldrig tvinga upp eller ner ett jalusi som sitter fast!
Nyckelbrytarna är återfjädrande med dödmans-grepp, det innebär att så fort man släpper nyckeln åker den tillbaka till
neutralt läge, när man kör jalusiet måste man alltså hålla i nyckeln hela vägen upp och hela vägen ner. Jalusiet är utrustat
med gränslägen som gör att det stannar av sig självt när det har nått toppen eller botten. Man kan alltid stanna jalusiet mitt
i en körning genom att släppa nyckeln.
Vissa jalusimodeller har en fördröjning på 1 sekund innan start, man måste alltså hålla in nyckeln i en sekund innan jalusiet
börjar rulla och sedan som vanligt fortsätta hålla in nyckeln. Det är dock aldrig någon fördröjning på stopp utan jalusiet
stannar alltid direkt när du släpper nyckeln.
Vrid och håll åt vänster för att köra ned
Nyckeln I

Vrid och håll åt vänster för att köra ned

Nyckeln I neutralt läge, jalusiet
stannar och du kan ta ur nyckeln

Vrid och håll åt höger för att köra upp
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DRIFT- OCH UNDERHÅLLSMANUAL

Handhavande av skenlås
Skenlås ska inte och får inte smörjas med något smörjmedel överhuvudtaget, ej heller cylindern.
Vid behov, om kolv eller cylinder fryst fast, får följande medel användas för att tina upp:
Till cylinder: låsspray speciﬁkt avsedd för upptining
Till kolv: Wurth Anti-freeze eller T-Röd
När du ska öppna jalusiet:
1. Stoppa i nyckeln i låset, vrid ett halvt varv
2. Kolven åker ut av sig självt
3. Vrid nyckeln ett halvt varv, ta ur nyckeln ur låset
Upprepa för vart och ett av jalusiets lås
När du ska stänga jalusiet: (Gå först igenom checklistan för stängningsmanövrering (s. 3)
1. Kör ner jalusiet hela vägen tills det stannar av sig självt.
2. Stoppa nyckeln i låset, vrid ett halvt varv
3. Tryck in kolven hela vägen och håll kvar. OBS tvinga aldrig in kolven om den inte går in hela vägen lätt, detta kan leda till
att kolven fastnar och jalusiet då inte går att öppna. Kontakta leverantören vid kärvande lås.
4. Vrid om nycken ett halvt varv, ta ur nyckeln ur låset
Upprepa för vart och ett av jalusiets lås

Jalusiet låst, vrid nyckeln ett halvt varv för att
låsa upp, vrid sedan ett halvt varv till för att ta
ut nyckeln

Jalusiet upplåst, vrid nyckeln ett halvt varv
tryck in och håll kvar kolv, vrid nyckeln
ytterligare ett halvt varv.
Jalusiet är nu låst och nyckeln går att ta ur
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DRIFT- OCH UNDERHÅLLSMANUAL

Handhavande av bottenlås
När du ska öppna jalusiet: (Gå först igenom checklistan för öppningsmanövrering (s. 3)
1. Stoppa i nyckeln i låset, vrid ett helt varv
2. Regeln åker ut av sig självt
3. Ta ur nyckeln
Upprepa för vart och ett av jalusiets lås
När du ska stänga jalusiet: (Gå först igenom checklistan för stängningsmanövrering (s. 3)
5. Kör ner jalusiet hela vägen tills det stannar av sig självt.
6. Stoppa nyckeln i låset, vrid ett helt
7. Regeln åker in av sig själv
8. Ta ur nyckeln ur låset
Upprepa för vart och ett av jalusiets lås

Jalusiet låst, vrid nyckeln ett helt varv för att låsa upp, ta sedan ur nyckeln

Jalusiet upplåst, vrid nyckeln et helt varv för att låsa, ta sedan ur nyckeln
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DRIFT- OCH UNDERHÅLLSMANUAL

Handhavande av manuell nödfunktion
Jalusiet går att handmanövrera med vevhandtag, vid t.ex. strömavbrott. Handmanövrering bör endast ske när det
krävs, vid daglig drift ska jalusiet köras med motor, d.v.s. med nyckelbrytare eller annan manöverpanel. Vevhandtaget
bör förvaras så att samtliga personer som brukar jalusiet har tillgång till det.

.

Instruktioner för handmanövrering av jalusi
(Ska jalusiet öppnas gå först igenom checklistan för öppning sid 3, ska jalusiet stängas gå först igenom checklistan för
stängning (sid 3)
1. Lokalisera vevöglan. Den sticker ut ur jalusiet högst upp på antingen höger eller vänster sida.
2. Ta fram vevhandtaget
3. Haka fast vevhandtaget i öglan
4. Observera att jalusiets gränslägen bara fungerar vid motordrift, ej vid manuell vevning, du måste alltså själv
sluta veva när jalusiet är i lämpligt läge, dvs innan det gått för högt upp vid vevning uppåt, eller innan det trycks
ner i golvet vid vevning nedåt. Observeras inte detta kan jalusiet skadas och skadan anses då orsakad av handhavandefel.
5. Om veven är placerad på vänster sida, veva medsols för att rulla neråt, veva motsols för att rulla uppåt.
6. Om veven är placerad på höger sida, veva medsols för att rulla uppåt, veva motsols för att rulla nedåt.
Vissa större jalusier har ingen ögla och vev utan istället en kedja som hänger ner från antingen övre vänstra eller högra
hörnet. Då drar du i kedjan för att rulla jalusiet.

1. Ögla

2. Vevhandtag

3. Vevhandtag I ögla
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Handhavande av utvändiga rulljalusier
Utöver driftinstruktionerna redan speciﬁcerade i denna driftmanual kräver jalusier som sitter utomhus extra
uppmärksamhet, särskilt under vinterhalvåret.

Om inte dessa handhavandeinstruktioner följs riskerar jalusiet att gå sönder
Tillse alltid att:
• underlaget under jalusiet är fri från snö och is, särskilt innan stängning
• skenorna är fria från snö och isbildning inuti och utanpå, både vid öppning och stängning
• jalusimattan är snö- och isfri
• ingenting har frusit fast
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