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HORIZONTÁLNE ŽALÚZIE HLINÍKOVÉ

Ovládanie šnúrkou a bowdenom
1. vezmeme ovládaciu šnúrku do ruky a ak je zabezpečená, uvoľníme ju z aretačného kolieska
2. spustenú žalúziu vytiahneme hore ťahaním ovládacej šnúrky smerom nadol a zaistíme 
 omotaním šnúrky okolo aretačného kolieska
3. odvinutú žalúziu spúšťame dolu pomalým pohybom ruky 
4. točením bowdenu doľava alebo doprava naklápame žalúziu do interiéru či exteriéru

 Ovládanie šnúrkou s brzdou a ty čkou
1. vezmeme ovládaciu šnúrku do ruky
2. spustenu žalúziu vyťahujete hore ťahaním ovládacej šnúrky smerom nadol
3. jemným zatiahnutím ovládacej šnúrky na stranu odistíme brzdu a pomalým pohybom ruky 
 hore spúšťame odvinutú žalúziu nadol
4. točením tyčky doľava alebo doprava naklápame žalúziu do interiéru či exteriéru

 Ovládanie retiazkou
1. uvoľníme retiazku z bočného úchytu retiazky (neplatí pre Monokomando)
2. vezmeme retiazku tak, aby smerovala dole pozdĺž okenného rámu
3. ťahom za vnútornú časť retiazky nadol vyťahujete žalúziu hore a naklápame do interiéru
4. ťahom za vonkajšiu časť retiazky nadol spúšťame žalúziu nadol a naklápame do exteriéru
5. ukotvíme retiazku v úchytu retiazky (neplatí pre Monokomando)

 Ovládanie motorické
1. stlačením tlačidla "HORE" vyťahujete žalúziu hore a naklápame do interiéru
2. stlačením tlačidla "DOLE" spúšťame žalúziu nadol a naklápame do exteriéru

 Ovládanie šnúrou
Žalúzia sa sťahuje alebo vyťahuje ťahaním šnúry na jednu alebo druhú stranu. 
 Naklápanie lamiel sa vykonáva ťahom šnúry do protismeru.

 Ovládanie k ľukou
Žalúzie sa sťahuje alebo vyťahuje otáčaním kľučky doľava alebo doprava. 
 Naklápanie lamiel sa vykonáva ľahkým pootočením kľučky do protismeru.

 Údržba žalúzií
Údržba žalúzií je minimálna. Výrobok nevyžaduje mazanie. Prachu sa žalúzie zbavuje
 štetcom, ktorý je k dostaniu na trhu. Nedoporučujeme žalúzie čistiť vodou.
 Iná údržba nie je potrebná.
Výrobok je za podmienok obvyklého a určeného použitia bezpečný a nevyžaduje osobitnú údržbu.
Údržba žalúzie IST Solar Flex nie je potrebná. Žalúzie, vstavané do medzokenného priestoru, 
 ktorý je voči vonkajšiemu okoliu hermeticky uzatvorený.
Údržba žalúzie INT-50 je minimálna. Chod a funkčnosť žalúzie je podmienená 
 šetrným zaobchádzaním pri ovládaní, mechanizmy nie je treba premazávať 
 (nepoužívať žiadne mazacie tuky). Na čistenie používať len vodu sa saponáty,
 nepoužívať obrušujíce prostriedky.
Chrániť pred mechanickým poškodením.

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU


