
 

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI I UTRZYMANIA 

Ważność instrukcji: 7. 6. 2022 1 

ŻALUZJE PIONOWE  

1. OBSŁUGA  

                                Ściąganie do miejsca obsługi  Ściąganie od miejsca obsługi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Ściąganie kurtyna do skrajów Ściąganie kurtyna do środka  
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OPIS OBSŁUGI Z POMOCĄ LINKI I ŁAŃCUSZKA:  

Lamele pochyla się ciągnąc za jedno pasmo linki, zawsze tylko w jednym kierunki. Przed ściągnięciem lameli na bok 

najpierw należy ustawić z pomocą łańcuszka lamele do prostopadłej pozycji w stosunku do okna. Następnie 

ściągnąć/zaciągnąć lamele ciągnąc za linkę z obciążnikiem (znów ciągnąc za linkę w jednym kierunku).  

Po każdym użyciu nawinąć linki do obsługi na bęben! 

2. UTRZYMANIE  

Wyrób nie wymaga specjalnego utrzymania i smarowania mechanizmów do obsługi.  

W razie normalnego zanieczyszczenia wytrzeć powierzchnię wyrobu ścierką do kurzu lub nawilżoną miękką tkaniną lub 

gąbką. Używać tylko roztworów mydlanych bez dodatków chemicznych, o temperaturze do 30 ºC. Nie używać 

agresywnych środków czyszczących, takich jak kleje organiczne, rozpuszczalniki, piaski do czyszczenia, pasty do 

czyszczenia, wytwornice pary, silne środki alkaliczne, itp.  

W razie silnego zanieczyszczenia (kurz) regularnie stosować delikatne szczotkowanie lub ręczny odkurzacz na niskich 

obrotach.  

UTRZYMANIE MATERIAŁÓW 

Najpierw oczyścić powierzchnię materiału i usunąć kurz, który osiadł na materiale. Tę czynność wykonać delikatnie 

strumieniem powietrza. 

Po usunięciu z tkaniny kurzu można go też oczyścić szmatką lub ściereczką, ale naprawdę o nieznacznej wilgotności (w 

razie użycia mokrej lub mocno wilgotnej szmatki na tkaninie najprawdopodobniej zostaną plamy), dlatego jest naprawdę 

bardzo ważne nie moczenie szmatki, tylko lekki nawilżenie a następnie oczyszczenie przez delikatne ścieranie. 

UWAGA:  

Należy dbać o ostrożne czyszczenie lameli lub tkanin zaciemniających, aby nie doszło do ich pogniecenia lub innego 

uszkodzenia. Materiały z naparowywaną warstwą aluminium nie mogą być czyszczone wodą – powłoka uszkodziłaby się. 

Podczas czyszczenia okien wyrób ustawić w takiej pozycji, aby nie mogło dojść do jego uszkodzenia i aby nie 

przeszkadzał w czyszczeniu. Chronić wyrób przed zanieczyszczeniem podczas adaptacji budowlanych i podczas 

malowania. 

3. ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA  

Ważne ostrzeżenie 

Zgodnie z normą EN 13 120 zwracamy uwagę na niebezpieczeństwo, które może 
zaistnieć podczas używania linek i łańcuszków do obsługi!!! 

  

 

 

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa /niebezpieczeństwo uduszenia: 

 Male dzieci mogą zostać uduszone pętlami linek, łańcuszków, taśmami i linkami wewnętrznymi, które są częścią 
mechanizmu roboczego produktu.  
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 Aby zapobiec zaplątaniu lub uduszeniu, należy je umieścić poza zasięgiem dzieci. Linki i łańcuszki mogą się owinąć 
wokół szyi dziecka.  

 Nie stawiać w pobliżu linek łóżek lub mebli.  

 Zapewnić, aby łańcuszki nie plątały się lub nie tworzyły pętli instalując załączone komponenty dłużące bezpieczeństwu. 

 Nie manipulować z wyrobem z użyciem siły, jeżeli w jego ruchu przeszkadza jakaś przeszkoda.  

 Nie wieszać na wyrób (zwłaszcza na lamele, linki do obsługi, żyłki i drążki) żadnych przedmiotów.  

 Zapobiegać obciążaniu i uszkadzaniu mechanicznemu wyrobu.  

 Używając wyrobu obchodzi się z nim ostrożnie, zwłaszcza podczas czyszczenia.  

W PRZYPADKU WYROBÓW Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM:  

 Nastawienie sterowania elektrycznego wyrobu przeprowadzać według instrukcji dostarczonej z tym urządzeniem.  

 Nie pozwalać dzieciom na bawienie się z urządzeniem do obsługi. Pilota zdalnego sterowania przechowywać poza 

zasięgiem dzieci.  

 Kontrolować instalację pod kątem zużycia lub uszkodzenia przewodów.  

 Przed kontrolą lub utrzymaniem części elektrycznych wyrób musi być odłączony w niezawodny sposób od dostawy 

energii.  

UWAGA:  

Instalację elektryczną, montaż i utrzymanie mogą przeprowadzać wyłącznie wykwalifikowane osoby, uprawnione i zdolne 

do danych czynności.  

W razie usterki lub uszkodzenia mechanicznego wyrobu uniemożliwić jego dalsze używanie.  

UWAGI:  

 Jeżeli wyrób jest niesprawny, należy skontaktować się ze swoim sprzedawcą lub firmą montażową, która 

przeprowadzała montaż.  

 Wyobrażenie wyrobu nie musi we wszystkich szczegółach być zgodne z rzeczywistością. Producent zastrzega sobie 

prawo do zmian.  

 Po ukończeniu żywotności wyrobu nie wyrzucać go do odpadu komunalnego. Z wyrobu można segregować użyte 

materiały i przekazać je zgodnie z obowiązującymi przepisami o odpadach i ochronie środowiska. Informacje o 

miejscach zbioru odpadów można uzyskać u lokalnych władz.  

 


