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HASZNÁLATI, KEZELÉSI 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 szalagfüggöny rendszer lakása, irodája, munkahelye belső terének a beszűrődő napfény elleni védelmét szolgálja, 
mindamellett épülete belső, esztétikai megjelenését is növeli.  A szalagfüggönyt a belső falszerkezet síkjára (oldalfalra), illetve a mennyezetre 
kerülhet felszerelésre. A rendszer rendeltetése és működtetése független az évszakoktól.  
 
A termék anyaga: 
 
1, Szalagfüggöny lamella: 

- Beltéri használatra készített, impregnált, fényáteresztő, árnyékoló textília 
- A lamellák alsó része lamella súllyal ellátott 
- A lamellák alsó része alsó gyönggyel ellátott 

 
2, Szalagfüggöny karnis: 

- Gyárilag porfestett, extrudált alumínium profilból 
- Alumínium tengelyszerkezettel 
- Műanyag végelemekkel lezárva  
- Zsinóros (Kézi) működtetéssel 
- A kezelő helye tetszőleges oldalra választható 

 
A termék működtetése: 

- A lamellák mozgatása a szalagfüggöny karnisának jobb vagy bal oldalán található zsinórzattal végezhető. 
- A lamellák gyűjtése abban az esetben történhet meg, ha a lamellák nyitott állapotban vannak.  

(A lamellák egymással párhuzamosan állnak, ekkor jut a legnagyobb mennyiségű fény a helységbe)  
- A zsinórzat folyamatos, egyenletes húzása során a lamellák gyűjtése biztosított. 
- Figyelem: a zsinórzatot hirtelen megrántani tilos, mert az a karnis belsejében lévő alkatrészek sérülését okozhatja.  

 
Tisztítás, ápolás: 

- A termék alumínium karnisának felülete enyhén lúgos, mosószeres oldattal, és puha ruhával tisztítható. 
- A karnis belsejében található műanyag alkatrészek csúszó pályáját negyedévente egyszer teflon spray-vel befújni szükséges. 
- A szalagfüggöny textilek nem vízállóak, ezért azokat nedves ruhával tisztítani, illetve párás, nedves helyen alkalmazni nem lehetséges, 

mert víz a textil színvesztését okozhatja. 
- A szalagfüggöny textileket házilagos úton tisztítani nem lehetséges. 
- Kefe, drótkefe és egyéb eszköz használata tilos, mert a termék felületének sérülését okozhatja 
- Az alkatrészek és késztermékek színe adott, vagy a gyártás során kerül egyedileg kialakításra. A termék színét utólagosan 

megváltoztatni nem lehetséges. 
- A szalagfüggöny rendszerek gondozásmentesek, egyéb karbantartást nem igényelnek.  

 
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 

 
Reméljük, hogy a leírtak segítségére lesznek és azok betartásával sokáig örül a választott terméknek.   
  
Köszönettel; 
 
 
 
Atenád Kft. 
   
 


