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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A UPOZORNĚNÍ
1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A UPOZORNĚNÍ PŘI MONTÁŽI MARKÝZ
1.1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Bezpečnostní pokyny jsou k nalezení přímo v textu a jsou označeny symbolem
a poznámkovým textem.
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:
ímto varovným trojúhelníkem jsou označeny pokyny, které poukazují na smrtelné
nebezpečí nebo nebezpečí těžkého úrazu anebo také na pokyny, které jsou důležité
pro funkci markýzy.
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:
Tímto varovným trojúhelníkem jsou označeny pokyny, které poukazují na nebezpečí
poranění proudem, které může mít smrtelné následky anebo také na pokyny, které
jsou důležité pro funkci markýzy.

1.2. PROČÍTÁNÍ NÁVODU
Návod k montáži a obsluze by se měl důkladně pročíst a zohlednit.

1.3. TECHNICKÁ ZPŮSOBILOST
Tento návod k montáži je určen výhradně pro kvalifikované montéry, které mají
znalosti v následujících oblastech:
• Bezpečnost práce, provozní bezpečnost a předpisy úrazové prevence
• Zacházení s žebříkem a lešením
• Zručnost při transportu těžkých břemen
• Zručnost při zacházení s nářadím a stroji
• Uchycení spojovacích materiálů
• Ohodnocení stavebního materiálu
• Zprovoznění a provoz tohoto produktu
Elektroinstalační práce:
Elektroinstalace musí být provedena odbornou firmou. K zohlednění jsou také
přiložené instalační pokyny pro elektrospotřebiče.
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1.4. TRANSPORT
Při transportu nesmí být překročena maximální povolená zátěž os a celkové
zatížení transportního prostředku. Díky přetížení se mohou změnit jízdní vlastnosti
vozidla.
Přepravovaný materiál je nutno odborně a bezpečně zajistit. Obal markýzy je nutné
chránit před vlhkem. Rozmočené balení se může roztrhnout a tím způsobit nehodu/
zranění. Balení, které bylo otevřeno z důvodu kontroly zboží na sklad, musí být pro
další transport opět zabaleno.
Markýzu je nutné po vyložení transportovat k místu určení tak, aby se při skladování
již nemusela obracet. Proto zohledněte označení stran na kartonu markýzy.
1.5. VYZVEDNUTÍ POMOCÍ LAN
Pokud je potřeba markýzu vyzvednout pomocí lan, tak markýza musí být:
• Vytažená z balení.
• Zajištěna tak, aby z lan nevyklouzla.
• Rovnoměrně ve vodorovné poloze tahaná nahoru.
To stejné platí také pro demontáž markýzy.

1.6. MONTÁŽNÍ KONZOLY
Před začátkem je potřeba překontrolovat jestli:
• doručené montážní konzoly v balení odpovídají počtu a typu na objednávce,
•    informace v objednávce ohledně podkladu pro upevnění souhlasí se skutečností
přímo na místě.
V případě, že by byly stanoveny odchylky, které by mohly ohrozit bezpečnost,
montáž nemůže být provedena.
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1.7. SPOJOVACÍ MATERIÁLY
Markýza odpovídá požadavkům CE-nařízené třídy větrného odporu (viz návod
k obsluze). V namontovaném stavu splňuje markýza tyto požadavky pouze tehdy,
když
• markýza bude namontována podle doporučeného způsobu a počtu montážních
konzol,
• markýza bude montována při zohlednění zatížení v tahu, které je udáno
výrobcem spojovacího materiálu
• při montáži budou zohledněny pokyny výrobce spojovacího materiálu.
1.8. POMOCNÝ ŽEBŘÍK
Pomocný žebřík, se nesmí dotýkat nebo být upevněn přímo na markýze. Pomocný
žebřík musí být dostatečně pevný. Používejte jen takový, který nabízí dostatečně
vysokou možnost zatížení.
1.9. OCHRANA PROTI PÁDU
Při práci ve výškách vzniká nebezpečí pádu. Používejte tedy vhodné zabezpečení
proti pádu.

1.10. ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ
Markýza může být připojena pouze tehdy, pokud data uvedená na markýze a/
nebo v přiloženém návodu k montáži, souhlasí s daty zdroje napájení. Údaje musí
obsahovat minimálně hodnotu napětí, frekvenci a výkon. K zohlednění jsou také
přiložené pokyny k montáži elektrických komponentů.
1.11. ČÁSTEČNĚ SMONTOVANÉ MARKÝZY
U částečně smontovaných markýz jako např. spojené systémy bez textilie, jsou
části, které jsou napjaté pomocí pružin (viz značení). Pojistka, která zajišťuje jejich
nečekané rozevření, se může odstranit až po kompletním dokončení montáže.
U označených částí, které jsou pod napětím pružin, vzniká nebezpečí úrazu!
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1.12. ÚČELNÉ UŽÍVÁNÍ
Markýzy mohou být užívány pouze tak jako to definuje návod k obsluze. Přestavby
markýz, které nebyly výrobcem předem stanoveny, mohou být provedeny pouze na
základě písemného povolení výrobce.
Dodatečné zatížení cizími předměty, či zavěšení závěsných lan může vézt
k poškození nebo případnému stržení markýzy a tudíž není toto dodatečné zatížení
povoleno.

1.13. NEKONTROLOVANÁ OBSLUHA
Při práci v prostoru posuvu musí být automatické ovládání vypnuto. Jinak vzniká
nebezpečí rozdrcení a pádu.
Dodatečně musí být také zajištěno, aby zařízení nebylo možné náhodně spustit.
K tomu je potřeba odstavit přívod proudu např. vypnutím pojistek nebo odpojit
motor v instalační krabici. Stejně tak musí být v případě manuálního pohonu klika
vysunutá z oka převodovky a řádně zabezpečena.
Pokud jsou markýzy užívány více uživateli, musí být nainstalováno přednostně
spínací zařízení, které zamezí neustálému zajíždění a vyjíždění markýzy.

1.14. ZKUŠEBNÍ PROVOZ
Při prvním kompletním vyjetí markýzy se nikdo nesmí nacházet pod markýzou a ani
v oblasti dosahu markýzy. Spojovací materiál a montážní konzoly se po prvním
zkušebním provozu musejí zkontrolovat.
Pro zkušební provoz nikdy nesmí být užito automatické ovládání nebo vypínač,
který není v dohledu uživatele. Je doporučeno užití zkušebního kabelu pro připojení
motoru.
K zohlednění je přiložený návod pro montáž a nastavení motoru, vypínače
a ovládání.
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1.15. OBLAST STŘIHU
V místech jako např. přední výsuvný profil, markýzová kazeta, stejně jako profily,
které se setkávají, mohou být zachyceny části ošacení nebo těla a tím může dojít
ke zranění.
Pokud bude markýza montována na veřejně přístupných místech a ve výšce nižší
než 2,5 metru, může být obsluhována pouze pomocí vypínače a s volným výhledem
na pohybující se součásti markýzy. Elektrické dálkové ovládání v tomto případě
není přípustné.
Vypínač musí být ve výhledu předního výsuvného profilu, ovšem vzdálený od
pohybujících se součástí. Vypínač musí být ve výši 1,3 m (národní vyhláška pro
tělesně postižené osoby).

1.16. PŘEDÁNÍ
Všechny návody k obsluze stejně jako návod k montáži a návod pro nastavení
motoru, spínačů výrobce ovládání, jsou společně s poučením k předání
nastávajícímu uživateli. Tento bude poučen o bezpečnostních a uživatelských
pokynech markýzy. Při nezohlednění uvedených pokynů nebo špatném užívání
může dojít ke škodám na markýze a újmě na zdraví.
Návody musejí být uživatelem řádně uschovány a při eventuálním předání třetí
straně, musejí být předány společně s markýzou novému uživateli.
Při znalostech okolí a úspěšné montáži bude montážní firmou uživateli oznámeno,
jestli síla větru při finálně namontované markýze dosahuje hraničního stupně
udaným výrobcem. Pokud ne, musí být montážní firmou přesný stupeň větru
zdokumentován.
Automatické ovládání je třeba nastavit na správné hodnoty.
Zákazník písemně potvrdí montérovi korektní výklad k markýze, samotnou montáž
a předání a převzetí spolu s bezpečnostními pokyny.

www.climax.cz

7

6-202-02-213568

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A UPOZORNĚNÍ

SERVIS CLIMAX a.s., Jasenice 1253,Vsetín, 75501, CZ
8

www.climax.cz

