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Instrukcja obsługi, użytkowania i konserwacji
Vetikali-żaluzji pionowych
1.Pomiar i montaż



Zalecamy aby pomiar i montaż rolet został wykonany przez przeszkolonego
montażystę.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wykonany pomiar lub montaż,
jeśli wykonała go nie przeszkolona osoba.

2.Regulacja Vetikala




Do regulacji kąta ustawienia lameli służy łańcuszek operacyjny.
Regulacji dokonuje się poprzez spokojne podciąganie łańcuszka operacyjnego w
dół ,bez szarpania.
W przypadku wyraźnego oporu przy podciągania łańcuszka , należy zwrócić się o
pomoc do punktu zakupu.
W przypadku gdy lamele zaplątują się lub obracają nierówno należy: obrócić je do
krańcowego położenia w jedną stronę ,potem w drugą stronę, przy zbliżania się
do krańcowego położenia wózek lameli nierówno obracającej się będzie lekko
grzechotał .Jest to zjawiskiem normalnym. Po zakończeniu regulacji złączka
łańcuszka operacyjnego powinna znajdować się w krańcowym dolnym położeniu
przy żaluzji maksymalnie otwartej.
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3.Obsługa vertikala

Do przesuwania lameli wzdłuż osi szyny służy sznurek
Przesuwania lameli można dokonywać tylko w pozycji żaluzji maksymalnie
otwartej .
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4. Utrzymanie czystości.



Żaluzje należy okresowo odkurzać ,a inne zabrudzenia usuwać należy na bieżąco.
Lameli tekstylnych nie należy prać bez sprawdzenia, czy tkanina nadaje się do
prania
Pranie należy zlecać wyspecjalizowanym firmom.
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5.Niewłaściwe użytkowanie

Producent rolet nie odpowiada za uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania
,a w szczególności za:

Uszkodzenia mechaniczne lameli lub ich wieszaków, szyny, łańcuszka
operacyjnego, sznurka lub łańcuszka dolnego

Utratę estetyki lub kształtu lamel materiałowych poprzez niewłaściwe pranie

Zerwanie łańcuszka lub sznurka na skutek szarpania przy obsłudze

Gwarancji producenta nie podlegają również zabrudzenia żaluzji wynikające z
warunków panujących w pomieszczeniach ,gdzie została zamontowana: np. dym
tytoniowy, tłuste opary kuchenne, oraz opary aktywne chemicznie

Niewskazane jest stosowanie lamel tekstylnych w kuchniach, toaletach,
pływalniach i w pomieszczeniach o dużej wilgotności

Próby samodzielnego naprawiania mechanizmu rolety lub jej konstrukcji.

6.OSTRZEŻENIE!
Aby nie dopuścić do zaplatania się i uduszenia , należy utrzymywać
sznurki poza zasięgiem małych dzieci!
Sznurki mogą się owinąć wokół szyi dzieci
Należy odsunąć łózka dziecięce i meble od sznurów zasłon okiennych!

