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Instrukcja obsługi, użytkowania i konserwacji  
Żaluzji drewnianych 

1.Pomiar i montaż żaluzji:
 Zalecamy aby pomiar i montaż żaluzji został wykonany przez

przeszkolonego montażystę.
 Producent nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wykonany pomiar lub

montaż, jeśli wykonała go nie przeszkolona osoba.
2. Obsługa żaluzji:

 Do obsługi żaluzji aluminiowej  służy sznurek lub łańcuszek.
 Żaluzja powinna być delikatnie podnoszona i opuszczana ,bez szarpania

za łańcuszek/sznurek.
 W przypadku wadliwej pracy żaluzji należy zwrócić się o pomoc do

punktu zakupu.
 W trakcie użytkowania żaluzji dopuszcza się niewielkie odkształcenia

lameli drewnianych(skręcanie lub wykrzywianie)
 Podnosić i opuszczać żaluzję można tylko do uzyskania oporu. W innym

przypadku grozi to uszkodzeniem mechanizmów.
3.Pielęgnacja żaluzji

 Żaluzję należy minimum raz w miesiącu  odkurzać oraz czyścić miękką
ściereczką.

 Podczas remontów lub zapylenia pomieszczenia ,żaluzję należy
podciągnąć ,zdemontować i przenieść do innego pomieszczenia.

4. Producent nie ponosi odpowiedzialności za:
 Zerwanie sznurka w wyniku niewłaściwego użytkowania
 Uszkodzenie mechanizmu w wyniku nadmiernego przeciążenia
 Niezgodny z przeznaczeniem montaż tj. w pomieszczeniach o dużej

wilgotności, w pobliżu źródeł ciepła gdzie następuje deformacja lameli
 Za utratę estetyki w wyniku zabrudzenia, uszkodzenia środkami

chemicznymi itp.
 Przerabianie oraz naprawianie dokonywane przez klienta w wyniku,

których nastąpiło uszkodzenie żaluzji.
 Zadrapania powierzchni lakierniczej oraz uszkodzenia elementów

drewnianych w czasie rozpakowywania produktu
 Uszkodzenia mechaniczne oraz uszkodzenia powstałe w wyniku:
- niewłaściwego użytkowania produktu,
- niedbałego przechowywania oraz nadmiernego przeciążenia,
- nie zastosowania się do zaleceń instrukcji montażu producenta.
 Zdarzenia losowe jak np.: zalanie mieszkania, itp.

Żaluzje drewniane są wykonywane z naturalnego drewna co może powodować ich wypaczanie 
poprzez negatywny wpływ środowiska (opary kuchenne, wilgoć itp. 
5.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! 
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