ATENÁD Kft.
Székhely: 2120 Dunakeszi Pallag u. 47.
Tel.: +36 27 547 670 · Fax: +36 27 547 671
Mobil: +36 30 970 3730 · +36 20 926 1885

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 árnyékoló rendszer lakása belső terének árnyékolására szolgál, mindamellett épülete külső,
esztétikai megjelenését is növeli.
A nyílászáró külső síkjára felszerelt árnyékoló a működtetése esetén megakadályozza, hogy az ablaktábla - mint az
épület egyik legnagyobb hőleadója – a lakásba sugározza a kedvezőtlen külső hőmérsékletet (nyáron a meleget,
télen a hideget), így az árnyékoló működtetésével Ön hosszú távon energiát is megtakarít.
Az árnyékoló rendszer rendeltetése és működtetése független az évszakoktól.
Az Ön által választott kiegészítőknek köszönhetően az opciók által nyújtott kényelmet és biztonságot is élvezheti.
A lamellák típusai:
- „C” típusú, 50 mm és 80 mm szélességű, peremezetlen alumínium lamellákkal
- „C” típusú, 65 mm és 80 mm szélességű, peremezett, alumínium lamellákkal
- „Z” típusú, 70 mm és 90 mm szélességű, peremezett, alumínium lamellákkal
- „S” típusú, 90 mm szélességű, peremezett, alumínium lamellákkal
A termék anyaga
- Sajtolt, peremezett alumínium lamellákkal, a lamellák alján alumínium záróléccel lezárva,
- Gumikéderrel ellátott, extrudált alumínium lefutóval,
- A nyílászáró külső síkjára szerelhető, alumínium konzolokkal
A termékek kezelése:
- Zsinóros működtetés csak a „C”-50 lamella választása esetén lehetséges
- Hajtókarral (kurbli) történő működtetés minden mérettartományban lehetséges
- Motorral történő működtetés minden mérettartományban lehetséges
Tisztítás, ápolás:
- 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
és nedves, puha ruhával távolítsa el
- Kefe, drótkefe és egyéb eszköz használata tilos, mert a termék felületének sérülését okozhatja
- Gumikéderrel ellátott lefutó esetén teflonspray alkalmazásával (Kb.: negyedévente) megnövelheti a
gumikéder élettartamát és elősegítheti a zsaluzia lamellák lefutóban történő könnyedebb működtetését.
- Az alkatrészek és késztermékek színe adott, vagy a gyártás során kerül egyedileg kialakításra. A termék
színét utólagosan megváltoztatni nem lehetséges.
- A lamellákat összekötő szalag 100.000 használatra hitelesített, UV álló anyagból készült, melynek húzó
nyomatéka: 600 N!
- Minden mozgó rész gyárilag kezelve van, tilos azokat utólag, bármilyen síkosító anyaggal kezelni
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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 használat
- 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
Reméljük, hogy a leírtak segítségére lesznek és azok betartásával sokáig élvezi a választott termék
által nyújtott előnyöket és kényelmet.
Köszönettel;
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