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SÁVROLÓ 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 sávroló rendszer lakása belső terének a beszűrődő napfény elleni védelmét szolgálja, mindamellett épülete belső, esztétikai
megjelenését is növeli. A sávroló mennyezetre, a fal belső síkjára, míg egyes típusoknál a nyílászáró nyíló szárny részére kerülhet felszerelésre.
A rendszer rendeltetése és működtetése független az évszakoktól.
A termék anyaga
1, Sávroló rendszerek:
Tokszerkezettel rendelkező sávrolók:
A tokszerkezet gyárilag porfestett, extrudált alumínium profilból
A meghajtás függvényében műanyag vagy fém tokvéggel
Kétoldali öntapadós ragasztószalaggal ellátott, 40 mm átmérőjű alumínium tengelyszerkezet
Fényáteresztő textíliákkal
Alumínium záróléccel
Kézi-, vagy motoros működtetéssel
Tokszerkezet nélküli sávrolók:
Műanyag tengelytartó konzolokkal
Kétoldali öntapadós ragasztószalaggal ellátott, 26 mm átmérőjű alumínium tengelyszerkezet
Fényáteresztő textíliákkal
Alumínium záróléccel
Kézi működtetéssel
Használati útmutató – A vásárolt termék aláhúzandó!:
Az árnyékoló a nyílászáró teljes magasságában fel-, és leengedhető. A textil sávos kialakításának köszönhetően szabályozható a beáramló fény
mennyisége. Teljes felhúzás esetén a textil teljes mennyisége a tengelyre tekeredik.
Kézi működtetésű, gyöngyös sávroló:
A sávroló tengelyvégébe helyezett hajtómű egy gyöngylánc segítségével, a textil tetszőleges magasságban megállítható
Motoros működtetésű sávroló:
A szerkezet tengelyébe szerelt vezetékes-, vagy rádiós rendszerű csőmotor a rendszernek megfelelő vezérléssel működtethető, a textil
tetszőleges magasságában megállítható
Figyelem:
Fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy az árnyékoló alsó végállásának elérése után a textilt ne fordítsuk túl, mert ez
esetben a textil ragasztása elválhat a tengelyről. A túlfordítás következtében a textil javítása nem tartozik a garanciális
javítások körébe!
Tisztítás, ápolás:
A termék alumínium tokszerkezete enyhén lúgos, mosószeres oldattal és nedves, puha ruhával tisztítható
A sávroló textilek nem vízállóak, ezért azokat nedves ruhával tisztítani, illetve párás, nedves helyen alkalmazni nem lehetséges, mert víz
a textil színvesztését, foltosodását okozhatja.
A sávroló 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 által hagyott nyom
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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