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HASZNÁLATI, KEZELÉSI ÚTMUTATÓ textil árnyékolókhoz: 
- Mini Winscreen  -  Winscreen  -  Fixscreen 

 
 
Tisztelt Vásárlónk! 
 
Köszönjük, hogy vásárlásával bizalmat szavazott termékünknek. 
Engedje meg, hogy a következőkben néhány hasznos tanáccsal lássuk el Önt, annak érdekében, hogy 
textil árnyékolója hosszú időn keresztül örömet okozzon Önnek. 
A szerkezet szerelését csak árnyékolástechnikai szakember végezheti! 
 

A termék rendeltetése: 
Az Ön által vásárolt árnyékoló rendszer lakása külső-, és belső terének nap elleni védelmét szolgálja.  

 

A termék alapanyagai  
- UV stabil textil anyagok a „Soltis” vagy a „Serge” textilkollekciójából 
- Gyárilag porfestett, extrudált alumínium profilok  

- UV stabil műanyag alkatrészek  

 
A termékek kezelése: 
 
Mini Winscreen: 

- A textil kézzel működtethető és a végponton egy fix akasztó profilba beakasztható. Amennyiben a textilt 

kiakasztják a tengelyszerkezetben lévő rugó felfelé húzza a textilt. A textil zárólécére szerelt fogantyúkkal és 
zsinórzattal lassíthatjuk a textil felfelé történő mozgását. 

  

Winscreen: 
A termék működtetése többféleképpen végezhető: 

- Gurtnival történő működtetés lehetősége csak a kisméretű termékek esetében lehetséges 
- Hajtókarral (kurbli) történő működtetés lehetősége a kis és közepes méretű termékek esetében lehetséges 

- Motorral történő működtetés 80 cm szélesség felett minden mérettartományban lehetséges.  

 
Fixscreen: 
A termék működtetése többféleképpen végezhető: 

- Gurtnival történő működtetés lehetősége nem lehetséges 

- Hajtókarral (kurbli) történő működtetés lehetősége a kis és közepes méretű termékek esetében lehetséges 

- Motorral történő működtetés 80 cm szélesség felett minden mérettartományban lehetséges.  

 
Karbantartás, tisztítás: 

Az árnyékoló rendszeres tisztítást, karbantartást igénylő termék.  Az alábbiakban leírt feladatok elmulasztása a 

termék nehézkes működését, meghibásodását vonhatják maguk után. Ennek elkerülése érdekében, kérjük 

figyelmesen olvassa el a leírtakat, és rendszeresen alkalmazza azokat. Azon szerkezeteknél, melyek vezetősínnel  
rendelkeznek az egyik legfontosabb karbantartási feladat a vezetősín rendszeres tisztítása, mely során a 

lefutóból eltávolítjuk az esetlegesen összegyűlt port, állatszőrt, levelet és egyéb szennyeződéseket, majd nedves 
ruhával áttöröljük azokat. A vezető sínnek mindig tisztának, szennyeződésmentesnek kell lennie. Az árnyékolót 

csak abban az esetben használjuk, ha meggyőződtünk az akadálymentes mozgatás lehetőségéről. Megtisztított, 

száraz vezető síneket 3 havonta (vagy igény szerint) vékonyan fújjuk be Teflon spray-vel, mely zsírmentes, 
tapadásgátló, piszok-, por-és víztaszító hatású. A textilre került spray maradandó foltot hagy a textilen, ezért a 

sínek kezelését csak a textil felhúzott (tokba csavart) állapotában végezzük és ügyeljünk, hogy a spray csak a 
sínek belső részeire kerüljön. Tartsuk be a flakonon szereplő biztonságtechnikai szabályokat. 
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A textilárnyékoló egyéb alkatrészeinek tisztítása:     
- Ápolás előtt a termék felületéről a rárakódott port nedves, puha ruhával távolítsa el. 

- Amennyiben a termék nem csak porszennyezéssel rendelkezik, úgy azt enyhén lúgos, mosószeres oldattal,  
nedves, puha ruhával távolítsa el. 

- Kefe, drótkefe és egyéb eszköz használata tilos, mert a termék felületének, alkatrészeinek sérülését 

okozhatja. 
- Tilos a szerkezetet átfesteni, maró hatású anyaggal bekenni, lefújni.  

- Háló tisztítását kisnyomású folyóvízzel történő átöblítésével végezhetjük 
 
Jótállás 
 
A szerkezetre 24 hónap jótállást vállalunk. A szakszerűen felszerelt árnyékoló az átadást követően könnyedén 
működtethető. Ha a felhasználó betartja a karbantartás, tisztítás menüpontban leírtakat, termék élettartama 

jelentősen megnő. Felszerelést követően a textilnek könnyedén, szorulásmentesen kell működnie. Amennyiben 
kezelése az első pillanattól fogva nehézkes, úgy szerelési hiba áll fent, mely a textil meghibásodását vonja maga 

után. Amennyiben a textil bármely okból megsérül, működése nehézkessé válik, használatát fel kell függeszteni, és 
a telepítést végző céghez kell fordulni.  

 
Jótállási jogok elvesztésével járnak: 
- Vásárlási blokk vagy számla hiánya 

- Karbantartás, tisztítás menüpontban leírtak elmulasztása 

- Ha az igényt határidőn túl jelentette be 
- Nem szakszerű szerelésből eredő károk 

- Rendeltetés ellenes használatból eredő károk 
- Helytelen kezelés, karbantartás,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 

 
Reméljük, hogy a leírtak segítségére lesznek és azok betartásával sok örömét leli a választott 

termékben.      

 
Köszönettel; 
 
 
 
 
Atenád Kft. 


