Návod na ovládání a údržbu
Řetízkových žaluzií
1) Ovládání žaluzie:

Po nastavení žaluzie do požadované polohy zafixujte řetízek do držáku řetízku!!!
Ovládání šikmé a lomené žaluzie: Vytažení žaluzie pomocí ovládacího řetízku lze jen po šikmou část žaluzie.

2) Údržba žaluzie:
Pozn. Žaluzii NEOSIOLTE lze snadno demontovat z okenního křídla pro účely jejího očištění či pohodlného umytí
okna. Žaluzie nevyžadují mimořádnou údržbu ovládacích mechanismů. Hliníkové lamely a všechny profily čistěte
mechanicky vlhkou houbou, měkkou textilní tkaninou za pomoci mýdlových roztoků. Je zakázáno používat
chemické roztoky na bázi ředidel a rozpouštědel. Dbejte na opatrné čištění lamel, aby nedošlo k jejich
promáčknutí nebo jinému poškození. Při čištění oken žaluzii vytáhněte do horní polohy.
3) Bezpečnostní pokyny:
Je zakázáno cokoliv věšet na žaluzii a ovládací řetízek.
Je zakázáno mechanicky namáhat lamely, vodící silony a řetízek.
S žaluzií zacházejte opatrně zvláště pak při čištění.
Při nedodržení výše uvedených pokynů si výrobce vyhrazuje právo zamítnutí případných reklamací.
Pokud je žaluzie nefunkční, kontaktujte svého dodavatele.
4) Ovládání pomocí elektromotoru:
Elektrická instalace, montáž a údržba musí být prováděna pouze osobami s příslušnou kvalifikací, které jsou
oprávněny a způsobilé k daným výkonům.
V případě potřeby kontaktujte Vašeho dodavatele popřípadě montážní firmu, která prováděla montáž.
Pro nastavení ovládání žaluzií se řiďte návodem k tomuto zařízení dodaným dodavatelem.
Poznámka:
Odstíny lamel (zejména imitace dřeva) mohou být ve skutečnosti nepatrně odlišné od odstínů lamel ve vzorníku.
Vyobrazený typ nemusí ve všech detailech souhlasit se skutečností. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu.
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Vyměření
Šířku a výšku světlého otvoru v okenním křídle měříme tímto způsobem:
š .... (šířka)
Měříme těsně u skla od levé vnitřní hrany zasklívací lišty k pravé vnitřní
hraně zasklívací lišty včetně případného gumového či silikonového těsnění,
a to ve třech místech - nahoře, uprostřed a dole. Pro výrobu a objednávku
žaluzie udáváme nejmenší naměřený rozměr. Šířku žaluzie "ISOTRA
SYSTEM" vyrábíme s přesností na milimetry od šíře 30 cm do 200 cm.
Rozměry mimo stanovené limity je nutno konzultovat s výrobcem.

v .... (výška)
Měříme obdobně jako šířku na třech místech včetně těsnění, udáváme však
tentokrát největší naměřený rozměr, který zapíšeme do objednávkového
formuláře Isolite. Výšku žaluzie Isolite vyrábíme s přesností na centimetry
od výšky 30 cm do výšky 220 cm. Rozměry mimo stanovené limity
doporučujeme taktéž konzultovat s výrobcem.

h .... (hloubka)
Měříme hloubku zasklívací lišty v návaznosti na použití distančních podložek
pod boční desky žaluzií. Rozlišuje se levá a pravá podložka.

Hloubka zasklívací lišty:
- 20 a více mm - žádná podložka
- 16 - 20 mm - jedna podložka na každou stranu
- 12 - 16 mm - dvě podložky na každou stranu
Maximální garantovaná plocha - 2,5 m2
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