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HASZNÁLATI, KEZELÉSI, KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ
Tisztelt Vásárlónk!
Köszönjük, hogy vásárlásával bizalmat szavazott termékünknek.
Engedje meg, hogy a következőkben néhány hasznos tanáccsal lássuk el Önt.
A termék rendeltetése:
Az Ön által vásárolt roletta rendszer lakása belső terének a beszűrődő napfény elleni védelmét szolgálja, mindamellett épülete belső, esztétikai
megjelenését is növeli.
A roletta a nyílászáró belső síkjára, egyes típusoknál a nyílászáró falc részébe kerülhet felszerelésre.
A rendszer rendeltetése és működtetése független az évszakoktól.
A termék anyaga – A vásárolt termék aláhúzandó!
1, Egyszerű roletta rendszerek:
Kétoldali öntapadós ragasztószalaggal ellátott alumínium tengelyszerkezet
Fényáteresztő, fényzáró vagy napháló (Soltis) textíliával
Alumínium záróléccel
Kézi-, vagy motoros működtetéssel
2, Tokozott roletta rendszerek:
Gyárilag porfestett, extrudált alumínium profilból
Kétoldali öntapadós ragasztószalaggal ellátott alumínium tengelyszerkezet
Fényáteresztő, fényzáró, vagy napháló (Soltis) textíliával
Alumínium lefutóval
Alumínium záróléccel,
Kézi-, vagy motoros működtetéssel
Használati útmutató – A vásárolt termék aláhúzandó!:
Rugós roletta:
A roletta alsó zárólécén elhelyezkedő fogantyú segítségével a rolettát lefelé működtetjük és a kívánt pontban megállítjuk. Amennyiben
a textilt fel kívánjuk engedni, akkor a fogantyút lefelé meghúzva a tengelyben elhelyezkedő fék kiold, és a tengelyben elhelyezkedő
rugó a textilt felfelé húzza.
Tetőtéri roletta:
A roletta alsó zárólécén elhelyezkedő fogantyú segítségével a rolettát lefelé működtetjük, majd az alsó végállás pontjában a nyílászáró
két oldalán elhelyezett kiakasztó kampókba akasztjuk. Amennyiben a textilt fel kívánjuk húzni, akkor az alsó tengelyt kiakasztjuk a
kampókból, és a tengelyben elhelyezkedő rugó a textilt felfelé húzza.
Gyöngyös roletta:
A roletta tengelyvégébe helyezett gyöngylánc alkalmazásával a roletta textil tetszőleges magasságban megállítható
Tisztítás, ápolás:
Amennyiben a termék alumínium tokszerkezettel és/vagy lefutóval rendelkezik, úgy annak felülete enyhén lúgos, mosószeres oldattal
és nedves, puha ruhával tisztítható
A roletta textilek nem vízállóak, ezért azokat nedves ruhával tisztítani, illetve párás, nedves helyen alkalmazni nem lehetséges, mert víz
a textil színvesztését, foltosodását okozhatja.
A roletta textilek antisztatikus felületűek, ezért azok portalanítását tollseprű használatával végezheti el.
A textilen látható, kéz érintése által keletkezett koszolódást jó minőségű, puha radír alkalmazásával (a koszos rész átradírozása)
végezheti el
Kefe, drótkefe és egyéb eszköz használata tilos, mert a textilek és a profilok felületének sérülését okozhatja
Az alkatrészek és késztermékek színe adott, vagy a gyártás során egyedileg kerül kialakításra. A termék színét utólagosan
megváltoztatni nem lehetséges.
Szavatossági és garanciális jogok elvesztésével járnak:
Vásárlási blokk vagy számla hiánya
Ha az igényt határidőn túl jelentette be
Nem szakszerű szerelésből eredő károk
Rendeltetés ellenes használatból eredő károk
Helytelen kezelés, tisztítás
Elemi károk (beleértve a közvetlen villámcsapást is)
Betörés kár, zavargás, háború, polgárháború és egyéb erőszakos cselekménnyel bekövetkező sérülések
Gondatlanságból és súlyosan gondatlanul bekövetkező sérülések
Szakszerűtlen vagy házilagos javításból eredő károk
Bízunk benne, hogy árnyékolónk szépsége és praktikuma, lakása és épülete méltó díszévé válik.
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