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Site:  www.roto-frank.com

97980  Bad  Mergentheim

Germania

Este  interzisă  reproducerea,  distribuirea  și  utilizarea  acestui  document,  precum  și  comunicarea  

conținutului  acestuia  către  terți  fără  autorizație  expresă.

Toate  denumirile  de  produse  și  mărcile  menționate  sunt  proprietatea  proprietarilor  respectivi  și  nu  

sunt  identificate  în  mod  explicit  ca  atare.

Telefon:  +49  7931  54  90  86  20

Suntem  întotdeauna  recunoscători  pentru  orice  idei  și  sugestii  pe  care  le  aveți.

Roto  Frank  DST  Vertriebs-GmbH

Infractorii  vor  fi  trași  la  răspundere  pentru  plata  daunelor.  Toate  drepturile  rezervate  în  cazul  acordării  unui  

brevet,  model  de  utilitate  sau  design.

Fax:  +49  7931  54  90  460

Ne  rezervăm  dreptul  de  a  face  modificări  fără  notificare.

Acest  document  a  fost  întocmit  cu  mare  grijă.  Cu  toate  acestea,  Roto  Frank  DST  VertriebsGmbH  nu  poate  

accepta  nicio  răspundere  pentru  eventualele  erori  din  acest  document  sau  consecințele  unor  astfel  de  erori.  

De  asemenea,  nicio  răspundere  nu  poate  fi  acceptată  pentru  orice  daune  directe  sau  consecutive  rezultate  

din  utilizarea  necorespunzătoare  a  produsului.

Wilhelm-Frank-Straße  38  -  40
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Pictograma  de  mai  jos  este  însoțită  de  cuvântul  „Atenție!”  vă  atrage  atenția  asupra  unui  potențial  pericol  care  ar  putea  duce  la  moarte  iminentă  sau  

vătămări  grave  dacă  nu  este  evitat.

•  Aici  descriem  consecințele.

Partenerul  dumneavoastră  Roto  va  fi  bucuros  să  vă  ofere  în  orice  moment  sfaturi  suplimentare.  Vă  dorim  toate  cele  bune  cu  noul  dumneavoastră  produs  Roto  și  avem  

încredere  că  vă  veți  bucura  de  el.

•  Aici  descriem  ce  puteți  face  pentru  a  evita  acest  pericol.

•  Aici  descriem  pericolul.

Prudență:

Acest  manual  oferă  toate  informațiile  importante  despre  noul  dumneavoastră  produs  Roto.  Aceasta  include  informații  despre  îngrijire  și  întreținere.  Ca  și  în  cazul  

altor  produse  tehnice  de  înaltă  calitate,  numai  dacă  îl  îngrijiți  și  îl  întrețineți  bine  este  asigurată  funcționarea  continuă.  Astfel,  vă  rugăm  să  luați  ceva  timp  pentru  a  

citi  cu  atenție  acest  manual  și  păstrați-l  într-un  loc  sigur,  astfel  încât  să  îl  puteți  consulta  dacă  geamul  este  deteriorat  sau  necesită  reparații.

•  Aici  descriem  consecințele.

•  Aici  descriem  pericolul.

vino.

vătămare  moderată  dacă  nu  este  evitată.

•  Aici  descriem  ce  puteți  face  pentru  a  evita  acest  pericol.

Felicitări  pentru  noul  dumneavoastră  produs  Roto.  Ați  cumpărat  un  produs  de  înaltă  calitate  de  care  vă  veți  putea  bucura  ani  de  zile

Pericol:

Pictograma  de  mai  jos  este  însoțită  de  cuvântul  „Atenție!”  vă  atrage  atenția  asupra  unui  pericol  cert  care  poate  avea  ca  rezultat  minor  sau

Este  imperativ  să  țineți  cont  de  informațiile  despre  siguranță  și  pericol  pentru  a  utiliza  produsul  dumneavoastră  Roto  în  siguranță.  Atenția  dumneavoastră  este  atrasă  

asupra  acestor  informații  prin  pictograme  adecvate.

Pictograma  de  mai  jos  este  însoțită  de  cuvântul  „Pericol!”  vă  atrage  atenția  asupra  unui  pericol  clar  care  poate  duce  la  moarte  iminentă  sau  vătămare  gravă  dacă  

nu  este  evitat.

•  Aici  descriem  consecințele.

•  Aici  descriem  pericolul.

Notă:  Acest  lucru  vă  atrage  atenția  asupra  sfaturilor  și  informațiilor  valoroase  despre  produs.

Manualul  de  operare  si  intretinere  se  adreseaza  utilizatorilor  de  ferestre  de  acoperis  si/sau  module  solare.

Avertizare:

•  Aici  descriem  ce  puteți  face  pentru  a  evita  acest  pericol.
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•

Fereastra  de  acoperiș  poate  fi  deschisă  la  un  unghi  de  maxim  45°.  Prin  urmare,  vă  rugăm  să  nu  împingeți  manual  fereastra  de  acoperiș  mai  

departe,  deoarece  poate  duce  la  deteriorarea  produsului  pentru  care  Roto  nu  își  asumă  nicio  responsabilitate.

Informații  de  siguranță:

Fereastra  de  acoperiș  poate  fi  deschisă  doar  pentru  a  privi  afară,  pentru  a  ventila  camera  sau  pentru  a  curăța  geamul  din  exterior.  Nu  urcați  
pe  fereastra  de  pe  acoperiș.  Acest  lucru  ar  putea  duce  la  o  cădere  fatală.

Informații  importante  pentru  

copii  și  persoane  cu  dizabilități

Informații  de  siguranță:

Informații  importante  despre  utilizare

Nu  lăsați  copiii  sau  persoanele  cu  dizabilități  intelectuale  nesupravegheate  într-o  cameră  cu  fereastră  de  acoperiș.  Copii  și

Este  imperativ  să  țineți  cont  de  următoarele  informații  de  siguranță  dacă  doriți  să  utilizați  produsele  Roto  

în  siguranță.  Citiți  cu  atenție  aceste  informații  de  siguranță  și  urmați-le  atunci  când  utilizați  produsele.

Vă  rugăm  să  rețineți  următoarele  informații  de  siguranță  privind  utilizarea  și  limitările  acestui  produs  Roto.

persoanele  cu  dizabilități  intelectuale  s-ar  putea  bloca  la  acționarea  ferestrei  de  acoperiș  sau  ar  putea  să  iasă  pe  fereastra  deschisă  și  să  cadă.

•

Informații  de  siguranță:

Vă  rugăm  să  rețineți  următoarele  informații  de  siguranță  pentru  copii  și  persoane  cu  dizabilități.

Informații  importante  despre  

caracteristicile  de  siguranță

•

Pentru  siguranta  ta
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Informații  importante  pentru  copii  și  persoane  cu  dizabilități

Informații  importante  despre  utilizare



•  Deschiderea  ferestrei  de  acoperiș  cu  2°  pentru  ventilație  la  pagina  15

Prudență:

Puteți  face  următoarele  lucruri  cu  un  transmițător  de  perete  Roto,  un  transmițător  de  mână  sau  un  comutator  de  perete:

2.  Apăsați  butonul  de  oprire  de  pe  emițătorul  de  perete  pentru  a  opri  fereastra  

de  pe  acoperiș.

fereastra  de  acoperiș.

Puteți  folosi  butonul  de  oprire  de  urgență  pentru  a  opri  închiderea  ferestrei  de  acoperiș  în  orice  moment.

Notă:  După  o  pană  de  curent,  se  face  referire  la  fereastra  de  

acoperiș.  Dacă  se  întâmplă  acest  lucru,  așteptați  aproximativ  

30  de  secunde  până  când  nu  mai  auziți  zgomote.  Apoi  apăsați  

butonul  de  operare  sau  butonul  de  deschidere  din  nou.

1.  Apăsați  butonul  de  deschidere  de  pe  emițătorul  de  perete  pentru  a  deschide  

fereastra  de  pe  acoperiș.

Notă:

3.  Apăsați  butonul  de  închidere  de  pe  transmițătorul  de  perete  pentru  a  închide

•

Puteți  folosi  butoanele  de  operare  de  pe  emițătorul  de  perete  pentru  a  deschide,  opri  și  închide  fereastra  de  pe  plafon.  Cu  toate  acestea,  este  posibil  să  acționați  

fereastra  folosind  o  telecomandă  Roto  sau  un  comutator  de  perete,  dacă  este  disponibil.

Această  secțiune  descrie  cum  să  deschideți,  să  opriți  și  să  închideți  fereastra  de  acoperiș.

fereastră  și  asigurați-vă  că  nicio  parte  a  corpului  nu  poate  

fi  prinsă  între  cercevea  și  cadru.

•  Fă  un  pas  înapoi  înainte  de  a  închide  acoperișul

Dacă  părți  ale  corpului  dumneavoastră  sunt  zdrobite  între  

cercevea  și  cadru  atunci  când  fereastra  se  închide,  poate  

duce  la  răni  minore  sau  moderate.

Notă:  Dacă  utilizați  o  telecomandă  Roto,  vă  rugăm  să  citiți  și  manualul  de  utilizare  al  dispozitivului.

•  Deschiderea  în  continuare  a  ferestrei  de  acoperiș  pe  vreme  umedă  la  pagina  16

•  Fereastra  de  acoperiș  expune  persoanele  la  pericolele  de  

strivire  la  închidere.

Operațiune
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Deschiderea,  oprirea  și  închiderea  ferestrei  de  pe  acoperiș

Descriere

Acționarea  ferestrei  de  acoperiș  pe  vreme  uscată



•  Fereastra  de  acoperiș  expune  persoanele  la  pericolele  de  

strivire  la  închidere.

1.  Apăsați  butonul  de  deschidere  de  pe  emițătorul  de  perete  de  două  ori  în  

succesiune  rapidă  pentru  a  deschide  fereastra  de  acoperiș  cu  2°  pentru  ventilație.

Această  secțiune  descrie  cum  se  deschide  fereastra  de  acoperiș  cu  2°  pentru  ventilație.

fereastra  de  acoperiș.

Prudență:

•

2.  Apăsați  butonul  de  închidere  de  pe  transmițătorul  de  perete  pentru  a  închide

Această  secțiune  descrie  cum  se  deschide  fereastra  de  acoperiș  cu  2°  pentru  ventilație  pe  vreme  umedă.

1.  Apăsați  butonul  de  deschidere  de  pe  transmițătorul  de  perete  pentru  a  deschide

•  Fă  un  pas  înapoi  înainte  de  a  închide  fereastra  de  acoperiș  și  asigură-

te  că  nicio  parte  a  corpului  tău  nu  poate  fi  prinsă  între  cercevea  

și  cadru.

Notă:  După  o  pană  de  curent,  fereastra  de  acoperiș  este  re-

referită.  Dacă  se  întâmplă  acest  lucru,  așteptați  aproximativ  

30  de  secunde  până  când  nu  mai  auziți

Notă:  După  o  pană  de  curent,  se  face  referire  la  fereastra  de  

acoperiș.  Dacă  se  întâmplă  acest  lucru,  așteptați  aproximativ  30  

de  secunde  până  când  nu  mai  auziți  zgomote.  Apoi  apăsați  butonul  

de  operare  sau  butonul  de  deschidere  din  nou.

Dacă  părți  ale  corpului  dumneavoastră  sunt  zdrobite  între  

cercevea  și  cadru  atunci  când  fereastra  se  închide,  poate  duce  

la  răni  minore  sau  moderate.

fereastra  de  acoperiș  cu  2°  pentru  ventilație.

Operațiune
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Acționarea  ferestrei  de  acoperiș  pe  vreme  umedă

Deschiderea  ferestrei  de  acoperiș  cu  2°  pentru  ventilație  pe  vreme  umedă

Deschiderea  ferestrei  de  acoperiș  cu  2°  pentru  ventilație



1.  Apăsați  butonul  de  deschidere  de  pe  emițătorul  de  perete  de  două  ori  în  succesiune  

rapidă  pentru  a  deschide  mai  mult  fereastra  de  acoperiș.

2.  Apăsați  butonul  de  închidere  de  pe  transmițătorul  de  perete  pentru  a  închide

Această  secțiune  descrie  cum  se  deschide  fereastra  de  acoperiș  pe  vreme  umedă.  Pentru  aceasta,  fereastra  de  plafon  trebuie  să  fie  în  poziția  de  ventilație  (vezi  Deschiderea  

ferestrei  de  acoperiș  cu  2°  pentru  ventilație  pe  vreme  umedă  la  pagina  15).

•

•  Fă  un  pas  înapoi  înainte  de  a  închide  fereastra  de  acoperiș  

și  asigură-te  că  nicio  parte  a  corpului  tău  nu  poate  fi  

prinsă  între  cercevea  și  cadru.

Dacă  părți  ale  corpului  dumneavoastră  sunt  zdrobite  

între  cercevea  și  cadru  atunci  când  fereastra  se  închide,  

poate  duce  la  răni  minore  sau  moderate.

fereastra  de  pe  acoperiș.

2.  Apăsați  butonul  de  închidere  de  pe  transmițătorul  de  perete  pentru  a  închide

•  Fereastra  de  acoperiș  expune  persoanele  la  pericolele  de  

strivire  la  închidere.

Notă:  După  o  pană  de  curent,  fereastra  de  acoperiș  este  re-

referită.  Dacă  se  întâmplă  acest  lucru,  așteptați  aproximativ  30  

de  secunde  până  când  nu  mai  auziți  zgomote.  Apoi  apăsați  

butonul  de  operare  sau  butonul  de  deschidere  din  nou.

zgomote.  Apoi  apăsați  butonul  de  operare  sau  butonul  de  

deschidere  din  nou.

Prudență:

minute.  Dacă  încă  plouă  după  20  de  minute  sau  începe  să  

plouă  din  nou,  geamul  de  acoperiș  se  închide  automat.

Notă:  Acest  lucru  dezactivează  senzorul  de  ploaie  pentru  20

fereastra  de  acoperiș.

Deschiderea  mai  mult  a  ferestrei  de  acoperiș  pe  vreme  umedă

Operațiune
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Înainte  de  a  putea  curăța  exteriorul  ferestrei  de  acoperiș,  aceasta  trebuie  mai  întâi  închisă.

2.  Întoarceți  capătul  superior  al  cercevei  spre  capătul  inferior  al  cadrului.

1.  Apăsați  butonul  de  poziție  de  curățare.

Situația  de  funcționare  trebuie  să  fie  acum  cea  prezentată  în  desen.

Cerceveaua  se  deblochează  și  se  deschide  puțin.

Curatenie
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Curățarea  exteriorului  ferestrei  de  acoperiș



Curatenie

10

Pericol:

Notă:  Folosiți  numai  agenți  de  curățare  blândi  pentru  a  
curăța  geamul.

•  Prin  urmare,  ar  trebui  să  verificați  dacă

3.  Împingeți  barele  de  poziție  de  curățare  de  pe  ambele  părți  ale  

părții  superioare  a  canapei  în  suporturile  din  cadru  pentru  a  

fixa  cercevelul  în  poziție.

4.  Curăai  exteriorul  ferestrei  de  acoperi.

și  suferă  răni  care  pun  viața  în  pericol.

barele  de  poziție  de  curățare  sunt  introduse  

corect  în  chinuri.

Dacă  nu  ați  asigurat  fereastra  de  acoperiș  

folosind  mecanismul  de  blocare  a  poziției  de  

curățare,  vă  puteți  răsturna  înainte,  cădea,

•

Curățarea,  întreținerea  sau  reglarea  ferestrei  de  

acoperiș  expune  persoanele  la  riscurile  de  

cădere  de  la  înălțime.

•



Curatenie
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7.  Împingeți  cerceveaua  cu  forță  în  sus  până  când  se  fixează  pe  ambele

Notă:

laturi.

Asigurați-vă  că  barele  de  poziție  de  curățare  au  fost  

complet  împinse  înapoi.  Dacă  nu  faceți  acest  lucru,  puteți  

deteriora  cadrul  când  împingeți  cerceveaua  în  sus,  sau  

cerceveaua  nu  se  va  cupla  corect.

Notă:  Dacă  doriți  să  curățați  din  nou  exteriorul  geamului,  pur  

și  simplu  apăsați  din  nou  butonul  de  poziție  de  curățare  și  

repetați  pașii  de  mai  sus.

5.  Împingeți  barele  de  poziție  de  curățare  de  pe  ambele  părți  ale

8.

6.  Rotiți  capătul  superior  al  cercevelei  înapoi  în  poziția  inițială.

Apăsați  butonul  de  închidere  de  pe  transmițătorul  de  perete  pentru  a  închide

partea  superioară  a  cerceveiului  să  iasă  din  suporturile  din  cadru  

pentru  a  elibera  cerceveaua.

fereastra  de  pe  acoperiș.



1.  Apăsați  butonul  de  poziție  de  curățare.

De-a  lungul  timpului,  spațiul  lateral  se  poate  modifica  în  așa  fel  încât  

cerceveaua  să  fie  ușor  nealiniată  în  cadru  datorită,  de  exemplu,  faptului  că  

a  fost  folosit  lemn  într-un  sistem  de  lucru.  Desenul  ilustrează  acest  lucru.

Cercevea  se  deblochează  și  se  deschide  puțin.

2.  Întoarceți  capătul  superior  al  cercevei  spre  capătul  inferior  al  cadrului.

Această  secțiune  descrie  cum  să  reglați  spațiul  lateral.  Pentru  a  face  acest  

lucru,  fereastra  de  acoperiș  trebuie  să  fie  închisă.

Situația  de  funcționare  trebuie  să  fie  acum  cea  prezentată  în  desen.

Ajustare

12

Reglarea  jocului  lateral
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Ajustare

Dacă  nu  ați  asigurat  fereastra  de  acoperiș  

folosind  mecanismul  de  blocare  a  poziției  de  

curățare,  vă  puteți  răsturna  înainte,  cădea,

și  suferă  răni  care  pun  viața  în  pericol.

3.  Împingeți  barele  de  poziție  de  curățare  de  pe  ambele  părți  ale  

părții  superioare  a  canapei  în  suporturile  din  cadru  pentru  a  

fixa  cercevelul  în  poziție.

barele  de  poziție  de  curățare  sunt  introduse  

corect  în  chinuri.

•  Prin  urmare,  ar  trebui  să  verificați  dacă

4.  Utilizați  o  cheie  hexagonală  adecvată  pentru  a  roti  
șuruburile  din  locațiile  indicate  într-o  direcție.

Pericol:

• Curățarea,  întreținerea  sau  reglarea  ferestrei  de  

acoperiș  expune  persoanele  la  riscurile  de  cădere  

de  la  înălțime.
•
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Ajustare

Asigurați-vă  că  barele  de  poziție  de  curățare  au  fost  complet  

împinse  înapoi.  Dacă  nu  faceți  acest  lucru,  puteți  deteriora  cadrul  

când  împingeți  cerceveaua  în  sus,  sau  cerceveaua  nu  se  va  cupla  

corect.

6.  Rotiți  capătul  superior  al  cercevelei  înapoi  în  poziția  inițială.

5.  Împingeți  barele  de  poziție  de  curățare  de  pe  ambele  părți  ale

8.  Apăsați  butonul  de  închidere  de  pe  transmițătorul  de  perete  pentru  a  închide

7.  Împingeți  cerceveaua  cu  forță  în  sus  până  când  se  fixează  pe  ambele

fereastra  de  acoperiș.

partea  superioară  a  cerceveiului  să  iasă  din  suporturile  din  cadru  

pentru  a  elibera  cerceveaua.

laturi.

Notă:

Notă:  Dacă  doriți  să  curățați  din  nou  exteriorul  geamului,  pur  

și  simplu  apăsați  din  nou  butonul  de  poziție  de  curățare  și  

repetați  pașii  de  mai  sus.
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Ajustare

b)  Odată  ce  fereastra  de  acoperiș  s-a  deschis  cu  aproximativ  10  cm,

9.  Deschideți  fereastra  de  acoperiș  aproximativ  10  cm.  Urmareste  pasii

apăsați  din  nou  butonul  de  oprire  de  pe  emițătorul  de  perete  pentru  a  opri  

deschiderea  ferestrei.

de  mai  jos.

10.  Verificați  spațiul  liber.  Este  același  în  partea  de  sus  și  de  jos  a  ferestrei  Dacă  nu,  

închideți  fereastra  de  acoperiș  și  repetați  pașii  de  mai  sus  până  când  spațiul  liber  

este  același  la  ambele  capete.

a)  Apăsați  butonul  de  deschidere  de  pe  transmițătorul  de  perete  pentru  a  deschide

Distanța  laterală  este  acum  reglată  corect.

fereastra  de  pe  acoperiș.



Cercevea  se  deblochează  și  se  deschide  puțin.

Trebuie  să  lubrifiați  fereastra  de  acoperiș  anual  pentru  a  o  menține  în  funcțiune.  Această  secțiune  descrie  cum  să  faceți  acest  lucru.

2.  Întoarceți  capătul  superior  al  cercevei  spre  capătul  inferior  al  cadrului.

Situația  de  funcționare  trebuie  să  fie  acum  cea  prezentată  în  desen.

1.  Apăsați  butonul  de  poziție  de  curățare.

întreținere

16

Ungerea  ferestrei  de  acoperiș



întreținere
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4.  Lubrifiați  fereastra  de  acoperiș  la  îmbinările  prezentate.  Urma

•

3.  Împingeți  barele  de  poziție  de  curățare  de  pe  ambele  părți  ale  

părții  superioare  a  canapei  în  suporturile  din  cadru  pentru  a  

fixa  cercevelul  în  poziție.

pașii  de  mai  jos.

•

Pericol:

a)  Lubrifiați  șuruburile  lagărului  de  înclinare  și  rulmentul  pârghiei

•  Prin  urmare,  ar  trebui  să  verificați  dacă

Curățarea,  întreținerea  sau  reglarea  

ferestrei  de  acoperiș  expune  persoanele  la  

riscurile  de  cădere  de  la  înălțime.

șuruburi.

barele  de  poziție  de  curățare  sunt  

introduse  corect  în  chinuri.

Dacă  nu  ați  asigurat  fereastra  de  acoperiș  

utilizând  mecanismul  de  blocare  a  poziției  de  

curățare,  vă  puteți  răsturna  înainte,  puteți  

cădea  și  vă  puteți  răni  viața  în  pericol.
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întreținere

Notă:

5.  Împingeți  barele  de  poziție  de  curățare  de  pe  ambele  părți  ale

Asigurați-vă  că  barele  de  poziție  de  curățare  au  fost  complet  

împinse  înapoi.  Dacă  nu  faceți  acest  lucru,  puteți  deteriora  cadrul  

când  împingeți  cerceveaua  în  sus,  sau  cerceveaua  nu  se  va  cupla  

corect.

6.  Rotiți  capătul  superior  al  cercevelei  înapoi  în  poziția  inițială.

partea  superioară  a  cerceveiului  să  iasă  din  suporturile  din  cadru  

pentru  a  elibera  cerceveaua.

b)  Lubrifiați  rulmenții  de  înclinare  și  oscilație.



Îndepărtarea  frunzelor  de  pe  geamul  de  pe  acoperiș

întreținere
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7.  Împingeți  cerceveaua  cu  forță  în  sus  până  când  se  fixează  pe  ambele  părți.

fereastra  de  acoperiș.

fereastra  de  acoperiș.

3.  Apăsați  butonul  de  închidere  de  pe  transmițătorul  de  perete  pentru  a  închide

1.  Apăsați  butonul  de  deschidere  de  pe  transmițătorul  de  perete  pentru  a  deschide

8.  Apăsați  butonul  de  închidere  de  pe  transmițătorul  de  perete  pentru  a  închide

Trebuie  să  îndepărtați  frunzele  de  pe  fereastra  de  pe  acoperiș  la  sfârșitul  toamnei  în  fiecare  an  pentru  a  o  menține  în  funcțiune.  Această  secțiune  descrie  cum  să  faceți  acest  lucru.

Notă:  Dacă  doriți  să  curățați  din  nou  exteriorul  geamului,  pur  și  simplu  

apăsați  din  nou  butonul  de  poziție  de  curățare  și  repetați  pașii  de  mai  

sus.

2.  Scoateți  orice  frunze  de  pe  fereastra  de  pe  acoperiș.

fereastra  de  pe  acoperiș.



Dacă  există  o  întrerupere  a  curentului  atunci  când  fereastra  de  acoperiș  este  deschisă,  o  puteți  închide  în  continuare.  Această  secțiune  descrie  cum  să  faceți  acest  lucru.

2.  Închideți  fereastra  de  acoperiș  și  lipiți-vă  de  benzile  adezive  de  pe  marginea  inferioară  

a  canapei  și  a  cadrului.

4.  Apăsați  butonul  de  deschidere  sau  de  închidere  pentru  a  face  referire  la  acoperiș

fereastră.

1.  Folosiți  o  șurubelniță  pentru  a  apăsa  clemele  de  deblocare  din  stânga  și  din  dreapta  

sus.  Folosește-ți  mâna  pentru  a  lua  greutatea  de  pe  canapea.  Apoi  aduceți  

cerceveaua  în  poziția  închisă.

3.  Scoateți  cele  două  benzi  adezive  după  pană  de  curent.

20

Ajutor  în  cazul  unei  probleme

Ce  să  faceți  dacă  există  o  întrerupere  a  curentului



Ce  să  faci  dacă  există  alte  probleme

21

Ajutor  în  cazul  unei  probleme

-1  x  scurt

Fereastra  de  acoperiș  este  acum  gata  de  utilizare  din  nou.

Cauza  posibilaTon  de  alarmă

Contactați  un  inginer  de  service

Așteptați  aproximativ  30  de  secunde  până  când  nu  mai  auziți  zgomote  și  

geamul  de  acoperiș  se  închide.

Operarea  nu  este  posibilă

Ce  să  fac

În  timpul  utilizării  ferestrei  de  acoperiș  pot  apărea  o  varietate  de  probleme.  Tabelul  de  mai  jos  vă  spune  care  sunt  acestea  și  ce  puteți  face  în  aceste  cazuri.

Problemă



Germania

Roto  Frank  DST  Vertriebs-GmbH

97980  Bad  Mergentheim

Wilhelm-Frank-Straße  38-40
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