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Návod na obsluhu a údržbu

HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE
Meziokenní žaluzie, Interiérová žaluzie, Interiérová žaluzie s čelním vývodem
1. OVLÁDÁNÍ
POPIS OVLÁDÁNÍ POMOCÍ ŠŇŮRKY A TÁHLA:
Vytažení nebo spuštění žaluzie provádějte pomocí šňůrky. Nejprve je nutné uvolnit brzdu, a to
zatažením šňůrky směrem do středu žaluzie. Uvolněním šňůrky provedete spuštění žaluzie,
zatažením šňůry provedete vytažení žaluzie do požadované polohy. Potáhnutím šňůrky od středu
a následným uvolněním provedete zafixování (zajištění) brzdy. Naklápění lamel a regulace
průchodu světla se provádí otáčením táhla. Doporučení: při vytahování a spouštění žaluzie
proveďte naklopení lamel do otevřeného stavu.
POPIS OVLÁDÁNÍ POMOCÍ OTOČNÉHO KNOFLÍKU:
Naklápění lamel provádějte pomocí knoflíku – jeho otáčením doprava a doleva. Lze vyrobit
variantu BEZ nebo S vytahováním / spouštěním lamel pomocí vytahovací šňůrky. Varianta s
vytahovací šňůrou se pak ovládá obdobně jako ostatní horizontální žaluzie. Ovládání šikmé
žaluzie: Vytažení žaluzie pomocí ovládacích šňůrek lze jen po šikmou část žaluzie. Žaluzie bez
bočního silonového vedení je možno vytáhnout až k hornímu profilu. Ovládání lomené žaluzie:
Vytažení žaluzie pomocí ovládací šňůrky lze jen po první šikmou část žaluzie.
2. ÚDRŽBA
Výrobek nevyžaduje mimořádnou údržbu a mazání ovládacích mechanismů. Při silném znečištění (prach),
pravidelně používejte jemné kartáčování nebo slabě nastavený ruční vysavač. Při běžném znečištění
pravidelně otřete povrch výrobku prachovkou nebo navlhčenou měkkou textilní tkaninou nebo houbou.
Používejte pouze mýdlové roztoky bez chemických přísad, o teplotě do 30 ºC. Nepoužívejte agresivní čisticí
prostředky, jako organická ředidla, rozpouštědla, čisticí písky, čisticí pasty, vyvíječe páry a silné alkalické
čisticí prostředky.
UPOZORNĚNÍ:
Dbejte na opatrné čištění stínicích lamel, aby nedošlo k jejich promáčknutí nebo jinému
poškození.
Při čištění oken výrobek nastavte do takové polohy, aby nemohlo dojít k jeho poškození a aby
nebránil v čištění.
Chraňte výrobek před znečištěním při stavebních úpravách a při malování.
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3. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
- S výrobkem nemanipulujte násilně, pokud v jeho pohybu brání nějaká překážka.
- Nevěšte na výrobek (zejména na lamely, ovládací šňůry, silony a táhla) žádné předměty.
- Zabraňte mechanickému namáhání a poškození výrobku.
- U výrobku ovládaného šňůrami udržujte šňůry mimo dosah malých dětí, aby nedošlo k
zamotání a ke škrcení.
- Během užívání s výrobkem zacházejte opatrně, zvláště pak při čištění.
POZNÁMKY:
Pokud je výrobek nefunkční, kontaktujte svého prodejce popřípadě montážní firmu, která
prováděla montáž.
Po ukončení životnosti výrobku jej neodkládejte do komunálního odpadu. U výrobku lze separovat
použité materiály a tyto předat v souladu s platnými předpisy o odpadech a o ochraně životního
prostředí. Informace o místech shromažďování odpadu můžete získat u úřadu místní samosprávy
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